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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 21/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 27η  του 

µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος ΔΕΥΤΕΡΑ 

και ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  ύστερα 

από την αριθµ .  21/21-8-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δηµοτικού Συµβουλίου ,  που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

Συµβούλους ,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν .  

3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης Διοίκησης -  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία ,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ .  2  του άρθρου 96 του Ν .  3463/2006,  δεδοµένου 

ότι  σε σύνολο 41 Δηµοτικών Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 39 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 
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Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

   Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ. 

 

Οι Πρόεδροι  των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών 

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ .  8  του 

άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ .κ .  Ανεστούδης 

Γεώργιος ,  και Γασπαρίδης Δηµήτριος .  
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←  Πρόεδρος του Δ .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010.  

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ο υ  θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης ,  αποχώρησε  από τη συνεδρίαση ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ .  

Αγοραστός Αγοραστός .  

 

 

……………………  

…………… .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικαιροποίηση των αποφάσεων 505/2001 (Αρ. Συνεδρ. 11/31-5-2001) 

και 755/2004 (αρ. συνεδρ. 15/30-09-2004) σχετικά με την τοποθέτηση 

του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πλατεία 

Ελευθερίας. 

   Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 

ανάδειξη μελών επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών κατά το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ και β) ορισμού συγκρότησης επιτροπής για 

παραλαβή προμηθειών κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ του 

διαγωνισμού για: Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου 

Δήμου Σερρών για το Σχολικό έτος 2012-2013. 

   Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2012 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού 

έτους 2012. 

 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2012 για την παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας και τεχνικού 

ασφαλείας για το χρονικό διάστημα από 17-10-2012 έως 31-12-2013 

της νέας σύμβασης. 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2012 με την εγγραφή 

της παροχής υπηρεσιών: ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας 
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τουαλέτας στην πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨ για το 2012-13 και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δανείου συνολικού ποσού 1.838.000,00 € για την εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4038/2-2-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) και 

την υπ΄ αριθμ. 3456/19-7-2012 συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αναμόρφωσης πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2012 για την ενίσχυση των κωδικών που αφορούν τις οφειλές 

παρελθόντων ετών και τα δικαστικά έξοδα και την δημιουργία κωδικού 

για τους τόκους δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 41.000,00 € από την Πολιτική 

Προστασία ΣΑΕ 055 και κατανομή αυτής σε δράσεις πρόληψης και 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, που προκύπτουν από πιθανές 

καταστροφές που προκαλούνται από θεομηνίες. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση τροποποίησης άδειας υπαίθριου εμπορίου. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Ν. 

Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις ειδικότητες γεωλόγου και 

μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας. 
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   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  11ο:    Έγκριση σύναψης σύμβασης: α) με το αστικό ΚΤΕΑΛ Ν. Σερρών για 

        τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

   του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2012-2013  και β) με το  

υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών για το σχολικό 

έτος   2012-2013 

                 Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ  12ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2012 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.     

«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»  Σερρών, περί ¨Έγκρισης ισολογισμού έτους 2011¨. 

   Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  13ο:     Ενημέρωση επί των αριθμ. 32, 33, 34 / 2012 αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. 

   «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:      Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης για την  

                           προμήθεια: 

                             α) προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, 

                            (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης), 

                            β) σωλήνα υψηλής πίεσης  και 

                             γ) υλικών για επισκευή αντλίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού του 

                           ΧΥΤΑ Σερρών 

                            (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.) 
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ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση εκτέλεσης του υπολοίπου της υπ’ αριθμ. 35793/22-06-2012 

 σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ποσού 4.834,56 € με 

 ΦΠΑ από τον Ντίκογλου Αθανάσιο. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:    Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις – 

 πλακοστρώσεις στα Τ. . του Δήμου Σκουτάρεως. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου για την 

εγγραφή του έργου: Ανακατασκευή σιντριβανιού πλατείας Τ.Κ. Καπ. 

Μητρούση. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

 στην ιδιοκτησία της κ. Χατζηγεωργίου Ελένης. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:    Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου εμβαδού 

 1.154 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αρ. 319 αγροτεμαχίου του 

 αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο:    Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ¨Αποκατάσταση 

 πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο ΤΔ Λευκώνα και αντικατάσταση 

 εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο 

 τμήμα του ΤΔ Λευκώνα¨. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 21ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Βελτίωση 

 αγροτικής οδού στο . . Οινούσας Δήμου Σερρών¨. 

                Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ: 22ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

   α) ¨Συντήρηση – βελτίωση του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης – 

   διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 

   2012¨, 

   (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης), 

   β) ¨Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2012- 

   2013, 

   (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.), 

    γ) ¨Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 

   Δημοτικών Ενοτήτων Λευκώνα – Άνω Βροντούς – Ορεινής Δήμου 

   Σερρών¨  και 

   δ) ¨Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 

   Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως Δήμου Σερρών¨, 

                                     (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης.). 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και Τεχνικής Περιγραφής: 

   α) της προμήθειας υλικών για τη ¨Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 

   του Δήμου Σερρών¨  και 

   β) της προμήθειας και εργασίας για την ¨Επισκευή – συντήρηση της 

   μαρκίζας του Δημοτικού Μεγάρου¨. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στη  2η   Προκήρυξη  του  Τοπικού 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

11 

                   Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4

                         του Προγράμματος ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007- 

    2013¨. 

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων πρώην γραφείων Πολεοδομίας 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης.  

 

ΘΕΜΑ  26ο:             Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

               α) του κ. Δημάρχου Σερρών, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 

              Μάιο του 2012, 

              β) του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, Αντιδημάρχου Σερρών και της κ. 

                                    Αρναούτογλου Φωτεινής Δημοτ. Συμβούλου, για τις 30-01-2012,  

              γ)  του οδηγού του κ. Δημάρχου, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 

                                    Μάιο του 2012 και 

                                   δ) της υπαλλήλου του Δήμου κ. Γούλα Μαρίας από 26 έως 28-03-2012. 

                                    Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:     Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κατά το    

                                  μήνα    Αύγουστο 2012. 

             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:        Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Σελαμαζίδου Όλγα του  

                                Κων/νου, πρώην Δημοτική Υπάλληλο, λόγω συνταξιοδότησης.      

                                Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της 

υπηρεσίας Μεταφορών Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2012-2013 με ΤΑΧΙ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 77η ΔΕΘ 2012 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

……………………………  

……………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

21Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι λίγη ησυχία για να ξεκινήσουμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Πριν μπούμε στα θέμ ατα της ημερήσιας 

διάταξης έχουμε μια ανακοίνωση από την δημοτική παράταξη του 

Δήμου Σερρών «Εποχή Δημιουργίας» Θεόδωρος Μηλίδης.  

 

 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.  

 Απόφαση.  

Πρακτικό σήμερα 2 Αυγούστου 2012 και ώρα 15:00΄  .  

Κατόπιν προσκλήσεως του κ.  Θ. Μηλίδη επικεφαλή της δημοτικής 

παράταξή μας με την επωνυμία Εποχή Δημιουργίας,  συνήλθαμε σε 

συνεδρίαση οι  κάτωθι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της 

παράταξης με μοναδικό θέμα συζήτησης το ερώτημα διαγραφής του 

δημοτικού συμβούλου κ.  Αντώνη Αναστασιάδη από την δημοτική μας 

παράταξη.   

 Αφού εξετάσθηκε η έως μέχρι σήμερα συμπεριφορά και δράση του 

κ.  Αναστασιάδη, οδηγηθήκαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.  

 Α.  Επανειλημμένως τόσο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και 

σε δημόσιες τοποθετήσεις του δήλωσε ο κ.  Αναστασιάδης ότι  δεν 

αναγνωρίζει  κανέναν αρχηγό παράταξης και καμία παράταξη και ότι  

ε ίναι ανεξάρτητος.   

 Β.  Απείχε τον τελευταίο χρόνο από κάθε συνεδρίαση της 

παράταξης καθώς από κάθε δράση της.    

 Γ. Διαφοροποιείται στο σύνολο σχεδόν των επίσημων θέσεων και 

πολιτικών επιλογών της παράταξής μας,  όπως αυτές εκφράζονται γ ια 

του επικεφαλή της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.   
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 Δ.  Σχεδόν σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο προκαλεί ,  όχι  βέβαια μόνο 

αυτός με την συμπεριφορά και την φρασεολογ ία του εντάσεις και 

ακραίους διαπληκτισμούς που δεν μας εκφράζουν και δεν είναι 

συμβατοί με τον πολιτικό μας πολιτισμό.  

 Ε.  Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 1 -8-2012 

χαρακτήρισε όλως αναιτίως,  αδίκως και απαραδέκτως τον επικεφαλή 

της παράταξης άσχετο,  ισχυρίστηκε δε ότι  δεν υπάρχει  αντιπολίτευση 

και ότι  στηρίζουν οι  δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης την 

δημοτική αρχή,  ισχυρισμός που είναι ψευδέστατος και συκοφαντικός  

 Στ .  Καθύβρισε με δημόσιες τοποθετήσεις του τους δημοτικούς 

συμβούλους της παράταξής μας αποκαλώντας τους ‘σκυφτούληδες’,  

γεγονός που αποδεικνύει  μαζί  με όλα τα ανωτέρω την πλήρη πολιτική 

και ψυχική αποξένωσή του από την παράταξή μας.   

 Για τους λόγους αυτούς και έχοντας εξαντλήσει  όλα τα όρια 

ανεκτικότητας για την ανωτέρω  συμπεριφορά και δράση του κ.  

Αναστασιάδη, αποφασίζουμε ομόφωνα διαγράφουμε τον δημοτικό 

σύμβουλο κ.  Αντώνη Αναστασιάδη από μέλος της δημοτικής μας 

παράταξης.  

 Η παρούσα απόφαση επιδόθηκε στο προεδρείο προκειμένου να 

διενεργήσει  το προεδρείο για τ ις  περαιτ έρω νόμιμες ενέργειες.   

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι,  μέλη της δημοτικής παράταξης του Δήμου 

Σερρών «Εποχή Δημιουργίας»:  

 Θεόδωρος Μηλίδης,  Ηλίας Γκότσης,  Ίντος,  Δημήτριος,  Δινάκης 

Κωνσταντίνος,  Κατιρτζόγλου Βασίλειος,  Τατούδης Παναγιώτης,  

Ζωγράφος Μοσχολιός.   
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 Φυσικά και επήλθε αλλαγή στην θέση που καθόταν ο δημοτικός 

σύμβουλος κ.  Αντώνης Αναστασιάδης για να υπάρχει επικοινωνία 

μεταξύ της παράταξης του κ.  Μηλίδη.  

 Δυο θέματα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;  Δίπλα στην κα. Σαραντίδου.   

 Μπαίνουμε σε δυο θέματα εκτός ημερήσιας.  Το ένα το γνωρίζετε.  

Το άλλο δυστυχώς μου ήρθε και εμένα γύρω στις  14:30΄ το μεσημέρι.   

 Το πρώτο είναι:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης  

της υπηρεσίας Μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και  

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος  

2012-2013 με ταξί.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προϋπολογισμού 519.410 ευρώ.  

 Το δεύτερο θέμα είναι:  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 77 η  ΔΕΘ 2012.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το σώμα να συζητηθούν τα θέματα. ξεκινώ από το πρώτο.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης  

της υπηρεσίας Μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και  

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σερρών για το σχολικό  

 έτος 2012-2013 με ταξί.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προϋπολογισμού 519.410 ευρώ. Εισηγήτρια η κυρία Μπιτζίδου 

Αντιδήμαρχος Παιδείας.  Παρακαλώ κ.  Μπιτζίδου έχετε τον λόγο.  

Σύντομη το δυνατόν.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριοι σύμβουλοι …των προσφορών για την  εξασφάλιση των 

δρομολογίων ταξί και όπως αναγράφει η εισήγηση μόνο αυτοί οι  

οποίοι  κατάθεσαν προσφορά . .από τα 42 δρομολόγια.  Άρα έχουμε 

εκκρεμότητα με τα υπόλοιπα 37 δρομολόγια και πρέπει να προβούμε 

άμεσα σε αυτό που καθορίζει  ο νόμος,  την διαπραγμάτευσ η για να 

μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την μεταφορά των μαθητών.  

 Άμα υπάρχει καμία ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ερώτηση; Τοποθέτηση εάν δεν υπάρχουν 

ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ερώτηση από τον κ.  Φωτιάδη και τον κ.  Νιζάμη. 

Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Η ερώτησή μου είναι η εξής:  από τα μέσα ενημέρωσης,  νομίζω χθες το 

πρωί,  ανακοινώθηκε ότι  η αρμοδιότητα πάει πίσω στην Περιφέρεια και 

θα γίνουν εκ νέου παρατάσεις των συμβάσεων των παλαιών. Το έχει  

διερευνήσει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  έτσι όπως ανακοινώθηκε εκεί  θα πάμε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μακάρι,  μακάρι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είμαστε έτοιμοι εμείς  τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

. .που έγινε το άνοιγμα των φακέλων είχαμε κληθεί στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να δούμε τι  γίνεται.  εκεί  πέρα βγήκε το 

εξής συμπέρασμα. Ότι οι  περιφερειακοί Δήμοι και συνήθως οι  

μικρότεροι Δήμοι μπαίνουν σε διαδικασίες διαγωνισμών και όλοι οι  

διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι.  Άρα φαίνεται ότι  δεν μπο ρεί να 

αντιμετωπιστεί  από τους Δήμους ο μεγάλος αυτός όγκος των 

μετακινήσεων.  
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Οπότε,  επειδή φαίνεται η πολίτσια δεν μπορεί να εξασφαλίσει  

την μεταφορά μέσω των δήμων για τους Δήμους που οικονομικά είναι 

συμφέροντες,  όπως ακριβώς συμβαίνει  και με τον Δήμο Σερρών και γι΄ 

αυτό έγινε,  ενδεχομένως,  αυτή η ανακοίνωση, γιατί  κατατέθηκε σαν 

πρόταση από την και εγώ προσωπικά αλλά και από την Ολομέλεια των 

συμμετεχόντων Αντιδημάρχων και Δημάρχων.  

Από εκεί  και πέρα επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε αλλά νομίζω 

εάν συμβεί  κάτι τέτοιο θα πρέπει εγκαίρως να σας ενημερώσω και 

υπηρεσιακά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Θέλω να ρωτήσω εάν το ποσό των 400 τόσων..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνό σας,  σας παρακαλώ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω εάν το ποσό των 400 τόσων χιλιάδων ευ ρώ;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

516.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

516.000 εάν αφορά ολόκληρο τον Νομό Σερρών; Ένα. Πόσοι μαθητές 

μετακινούνται;  Δυο. Αυτό ως ερώτηση.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα ήθελα να σας πω αφορά μόνο τον Δήμο Σερρών, αλλά επειδή εμείς  

θα έχουμε τον κύριο όγκο των σχολείων κ αι φιλοξενούμε το Ειδικό 

Σχολείο που κατά κύριο λόγο . .στις  καταστάσεις έχει  την μεταφορά 

του ταξί,  γι΄ αυτό και ανεβαίνουμε σε τόσο μεγάλα ποσά.  
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 Επίσης έχουμε και στα περιφερειακά σχολεία μεταφορά με ταξί 

νηπίων και παιδιών δημοτικών, γιατί  γίνεται η με ταφορά σε λίγα 

άτομα, όταν είναι κάτω από τέσσερα, πέντε,  οπωσδήποτε πρέπει να 

εξασφαλιστεί  η μεταφορά με ταξί.   

 Για το σύνολο των μαθητών που μετακινούνται,  μπορώ να σας 

δώσω τα στοιχεία τα οποία έχω από την υπηρεσία μου, ότι  180 μαθητές 

περίπου παίρνουν  επίδομα, το οποίο αυτό το επίδομα παίρνουν οι  

γονείς  των μαθητών και το αποδίδουν στους ταξιτζήδες.   

 Άλλες πληροφορίες,  κ.  Νιζάμη δεν μπόρεσα να συγκεντρώσω για 

την μεταφορά, γιατί  εσείς  τηλεφωνικά μου ζητήσατε αναλυτικά για 

σύνολο μαθητών. Για οτιδήποτε  χρειαστεί  η υπηρεσία μπορεί να σας 

ενημερώσει για οτιδήποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση. . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Νιζάμης και ο κ.  Γκότσης.  Πα ρακαλώ κ.  Γκότση 

έχετε τον λόγο.  Έχετε τον λόγο εσείς ,  προηγείστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία Αντιδήμαρχος η μεταφορά, η οποία έχει  και το Ειδικό Σχολείο 

τα παιδιά είναι ένα το οποίο λειτουργεί  σε όλο τον Νομό, το οποίο 

εδρεύει ,  είναι στις  Σέρρες;  Ένα παιδί  το οπ οίο βρίσκεται με ειδικές 
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ανάγκες στο Πετρίτσι,  ο γονιός εκτός από τα χρήματα τα οποία παίρνει  

σαν επίδομα, παίρνει  επιπλέον και το παιδί  για την μεταφορά;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όχι.  Τα λεφτά είναι ανά χιλιόμετρο και δίνονται στην οικογένεια.  Η 

μεταφορά του συγκεκριμένου ατόμου και φυσικά του κηδεμόνα. Ο 

κηδεμόνας διαχειρίζεται τα λεφτά. Αλλά γίνεται η συμφωνία της 

μεταφοράς με τον ταξιτζή,  με τους ταξιτζήδες,  οι  οποίοι ,  ενδεχομένως,  

πληρώνονται εφόσον κατατεθεί  το επίδομα στις  οικογένειες.  Αυτός 

είναι ο τρόπος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ενοίκιο;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ενοίκιο για τα …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για τα παιδιά που κάνουν εδώ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτό δεν συμβαίνει  στα Ειδικά Σχολεία,  συμβαίνει  στα Επαγγελματικά 

Λύκεια,  το οποίο αποδίδουμε εμείς  εφόσον το δικαιούνται.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέσα  από αυτά τα λεφτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι βέβαια.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Αυτά είναι μόνο μετακίνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το συγκεκριμένο θέμα 

που κουβεντιάσαμε προ υπηρεσίας μαζί με το 11,  θα μπορούσαμε να τα 

κουβεντιάσουμε και τα δυο μαζί,  γιατί  έχει  σχέση με την μεταφορά 

των μαθητών. Το ποσό είναι τεράστιο.  Όλα μαζί,  εάν τα 

συγκεντρώσουμε,  είναι γύρω στα 2 εκατ.  ευρώ περίπου, τα οποία θα 

χειριστεί  κατ΄ εξουσιοδότηση της κεντρικής εξουσίας η δημοτική αρχή 

και όλες οι  δημοτικές αρχές πανελλήνια.   

 Θεωρώ ότι  αυτά τα ποσά, τα οποία εάν τα αθροίσουμε ανά την 

χώρα, είναι ένα ιλιγγιωδέστατο ποσό και πάνε κατά κύριο λόγο στην 

επιδότηση επαγγελματιών που ασκούν είτε το λεωφορείο είτε το ταξί 

είτε οτιδήποτε.   

 Πρότασή μου και άποψή μου είναι ότι  πρέπει να καταργηθεί αυτό 

εδώ πέρα, γιατί  είναι κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και να 

δοθεί  η διαχείριση αυτών των χρημάτων είτε στους ίδιους τους γονείς  

με μια επιδότηση, λιγότερο θα μας στοιχίσει ,  είτε στα σχολεία τα ίδ ια 

τα οποία χειρίζονται τους μαθητές με την έννοια της παρακολούθησής 

τους και οι  οποίοι  θα πάνε τα χρήματα αυτά στα παιδιά και τα παιδιά 

θα κανονίσουν τον τρόπο της μεταφοράς τους.   

 Είναι αδιανόητο,  κατά την δική μου άποψη, να σπαταλούνται 

τόσα χρήματα επιδότησης ελευθέρων επαγγελματιών. Εάν κάτσουμε 

και το σκεφτούμε αυτά τα δις  που φεύγουν ανά την χώρα, είναι αυτά 

όλα που πληρώνει ο ελληνικός λαός.  Είναι και αυτά.   

 Προτείνω στο σώμα και αυτό να το κάνουμε ως θέση μας,  άποψή 

μας προς την Κεντρική Ένωση δήμων και Κοινοτήτων, να αποποιηθεί  

αυτή την ευθύνη, γιατί  μόνο για ευθύνη πρόκειται και οποιοδήποτε 

κόστος . . ,  να το αναλάβει,  εάν θέλει ,  με δική της πρωτοβουλία η 

κεντρική διοίκηση και να το λύσει άπαξ δια παντός.   
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 Η πρόταση η δική μου για να πάει η επιδ ότηση απευθείας στον 

γονιό και να μοιράζεται μέσω των Διευθυντών των σχολείων ή κάποια 

καλύτερη, μπορεί να γίνει ,  μπορεί να συζητηθεί.  Σε κάθε περίπτωση 

όμως προτείνω, δεν θεωρώ ότι  αυτό είναι παράνομο που θα γίνει  και 

τα λοιπά, για όνομα του Θεού, έτσι;  Τ ο βάζω ως σκέψη και ως θέση. 

Πρέπει να καταργηθεί αυτό.  Δεν μπορεί,  παράδειγμα, ένας σωρό, 

χιλιάδες,  εκατοντάδες,  εκατομμύρια εργαζόμενοι να πληρώνουν 

πεντακόσια,  χίλια και δυο χιλιάδες και πέντε χιλιάδες επαγγελματίες 

με αυτά τα λεγόμενα . .και οτιδήποτε ά λλο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αντιδήμαρχος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Απλώς θα ήθελα να δώσω μια διευκρίνιση. Το θέμα αυτό που έρχεται 

προ ημερησίας δεν μπορεί να πάει με τα άλλα δυο. Σίγουρα έχει  σχέση 

με την μεταφορά των μαθητών αλλά είναι για δυο διαφορ ετικές 

διαδικασίες.   

 Η διαπραγμάτευση με τα ταξί προέκυψε λόγω του ότι  προέκυψαν 

τα περισσότερα δρομολόγια μέσω του διαγωνισμού άγονα. Γι΄ αυτό τον 

λόγο και επειδή επείγει  και πρέπει να είμαστε έτοιμοι,  εφόσον 

αναλογεί  αυτό το κομμάτι σε μας κατά την έναρ ξη του σχολικού έτους,  

γι΄ αυτό ήρθε και προ ημερησίας και ευχαριστώ για την κατανόησή 

σας.   

 Από εκεί  και πέρα, τα άλλα είναι δρομολογημένα με τον τρόπο 

και . .θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι ο κ.  Νιζάμης.  Ναι ο κ.  Στεργίου.  Ναι,  

ναι.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Κοτρώνης,  ναι.  Κύριε 

Αγοραστέ; Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του  ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 517/2012)  

……………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας είναι:  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 77 η  ΔΕΘ 2012.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης.  Δυο λόγια κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος το Επιμελητήριο Σερρών έχει  την 

πρωτοβουλία και καλεί όλους τους Δήμους και όλους τους φορείς του 

Νομού να παρευρεθούν στην ΔΕΘ για να διαφημίσουμε του τουριστ ικό 

προϊόν και ότι  άλλο μπορεί να επιδείξει  ο Νομός.   
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 Εμείς σαφώς και θέλουμε να συμμετέχουμε ως ο μεγαλύτερος 

Δήμος του Νομού. Ζητούμε την έγκριση του σώματος.   Όπως βλέπετε 

εδώ στον προϋπολογισμό υπάρχει μια σειρά πραγμάτων . .για την 

συμμετοχή μας στην Έκθεση.  Το μάξιμουμ του προϋπολογισμού είναι 

7.000. Βεβαίως δεν θα φτάσουμε τόσο ψηλά. Χρειάζεται επινοικίαση 

χώρου, κάλυψη από DVD ,  τηλεόραση, προμήθεια κάποιων αφισών για 

να κοσμήσουμε τον χώρο, κάλυψη δαπανών μετακίνησης δυο ατόμων 

που θα βρίσκονται καθημερινά στον χώρο της Έκθεσης.   

 Εισηγούμαι την ψήφιση του θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;  Παρακαλώ κ.  

Κοτρώνη. Τοποθέτηση. Άλλος ερώτηση μήπως υπάρχει από το σώμα; 

Όχι.  Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

. .όπως το είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος όπως πέρυσι έτσι και φέτος.  

Πρόχειρα δηλαδή. Και πέρυσι δώσαμε την έγκριση, εάν θυμάστε και 

μετά μας είχε πει  ο κ.  Αντιδήμαρχος,  καθυστέρησε κιόλας ενώ ήταν 

προ ημερήσιας και ήταν θέμα του,  διότι  ήταν απροετοίμαστος,  διότι  

μας ήρθε ξαφνικά, διότι  …όταν δεν έχουμε ένα επιχείρημα πειστικό 

μας λέτε αυτό το πράγμα.  

 Λοιπόν,  είναι αδιανόητο νομίζω γιατί  προσβάλει το σώμα η 

φετινή διαδικασία να επαναληφθεί έτσι.  Γι΄ αυτό και μόνο τον λόγο 

εμείς  θα πούμε όχι .  Έπρεπε να έρθει  όχι  προ ημερησίας,  έρχεται προ 

ημερήσιας χωρίς να έχετε κάνει  εισήγηση. Θα μου πείτε,  τι  εισήγηση 

ήταν αυτή; Ότι και να είναι δεν . .να έρθει  για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά προ ημερήσιας και μάλιστα χωρίς εισήγηση. Έπρεπε να έρθει  

σωστά, δεν έχει  την δικαιολογία που λέγατε πέ ρυσι ότι  ήσασταν 
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απροετοίμαστοι,  να έρθει  σε . .ημερήσιας διάταξης,  να έχουμε 

εισήγηση, να πούμε πέντε πράγματα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δικαιολογώ απόλυτα την στάση σας και την άποψή σας κ.  Κοτρώνη, 

όντως όμως το θέμα έχει  σημερινή ημερομηνία,  συγκεκριμένα  και η 

γραμματέας μπορεί να το πιστοποιήσει στις  14:30΄ η ώρα το μεσημέρι 

μου ήρθε,  όφειλα να το φέρω, διότι  αποτελεί  κομμάτι της συμμετοχής 

του Δήμου στην 77 η  Έκθεση. Δεν μπορούσα προσωπικά να κάνω κάτι 

διαφορετικό και ζητώ την κατανόησή σας.   

 Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Η παράταξη του κ.  

Φωτιάδη, ναι.  Ο κ.  Κοτρώνης όχι .  Κύριε Αγοραστέ; Ναι.  Και ο 

Πρόεδρος ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 518/2012)  

…………………………………… .  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πριν μπούμε στα θέματα ημερήσιας θα ήθελα να κάνω 

μια ερώτηση προς τον κ.  Δήμαρχο την οποία την θεωρώ επείγουσα και 

επειδή έγινε μεγάλη κουβέντα  και είναι ένα πραγματικό πρόβλημα η 

. . .προτιθέμεθα εμείς  ως δημοτική αρχή και . .να κάνει  κάποιες 
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εργασίες,  κύριε Δήμαρχε,  εκεί ,  ώστε να μην φτάσουμε στο επίπεδο,  

όπως είχε φτάσει η Δημοτική Αγορά . .τα γκρεμίζουν;  

 Προτίθεστε και τι  περιλαμβάνουν αυτές οι  προθέσεις σας στο 

άμεσο μέλλον; Γιατί  νομίζω ότι  θα έχουν την ίδια τύχη με την 

δημοτική αγορά όπως είχε καταντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν πιστεύω να γνωρίζετε οι  περισσότεροι ότι  . .Χρυσοπηγής η 

κατασκευάστηκε πριν από δώδεκα χρόνια ,  όμως υπήρξε κάποιο λάθος.  

Δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες,  για όνομα του Θεού, κτίστηκαν οι  

ξενώνες της Χρυσοπηγής σε μέρος που προστατεύεται από το 

Προεδρικό Διάταγμα. Από ένα Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το 

οποίο δεν μπορούν,  να μπορεί να δοθεί  άδεια λει τουργίας για να 

χρησιμοποιηθούν αυτοί οι  ξενώνες.   

 Εδώ και δώδεκα χρόνια δεν στάθηκε δυνατόν να ξεπεραστεί  αυτό 

το πρόγραμμα από καμία δημοτική αρχή, διότι  το προεδρικό διάταγμα 

τροποποιείται μόνο με προεδρικό διάταγμα, με αποτέλεσμα το κτήριο 

να καταρρέει .  Και να έχει  υποστεί  μεγάλες ζημιές.   

 Οι εικόνες που είδατε δεν είναι εικόνες που δημιουργήθηκαν 

τώρα. Έτσι το παραλάβαμε το κτίριο,  είναι εικόνες διαχρονικές.   

 Κάποια στιγμή στην θητεία του κ.  Μωυσιάδη λειτούργησαν τρία,  

τέσσερα, πέντε δωμάτια,  φιλοξενούσαν το καλοκαίρι πολιτιστικούς 

συλλόγους παράνομα, αυτές οι  εικόνες που βλέπετε υπήρχαν και τότε,  

διότι  αυτές οι  εικόνες που είδατε είναι εικόνες του υπόγειου και του 

χώρου της μεγάλης αίθουσας των εκδηλώσεων που είναι με τζαμαρία 
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και εύκολα σπάει η  τζαμαρία.  Δύσκολα προστατεύεται δηλαδή το 

κτήριο.   

 Αυτό το κτίριο θα σωθεί μόνο εάν μπορέσουμε να βγάλουμε 

άδεια λειτουργίας.  Γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση 

μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.  Προσπαθούμε μέσα από το 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να πάρουμε άδεια για κατασκηνώσεις.  

Επειδή δίπλα ακριβώς είναι οι  κατασκηνώσεις της Χρυσοπηγής,  να 

πούμε ότι  και εκεί  αυτό το κτίριο λειτουργεί ,  είναι επέκταση των 

κατασκηνώσεων . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προϋπήρχαν αυτές οι  κατασκηνώσεις και σε εκείνο το σημείο,  

προσπαθούμε,  δεν ξέρω εάν θα τα καταφέρουμε,  καταβάλουμε όμως 

τεράστιες προσπάθειες,  υπάρχει  κάποια ελπίδα,  δεν θέλω να λέω 

μεγάλα λόγια,  θα φανεί σύντομα αυτό για να πάρει το κτίριο άδεια 

χρήσης κατασκηνώσεων και έτσι να  μπορούμε νόμιμα, τουλάχιστον,  να 

το λειτουργούμε για τις  κατασκηνώσεις και μπορούμε να το κάνουμε 

και σε δημοπρασία και να το πάρει και κάποιος ιδιώτης.  Καλά αυτά θα 

τα δούμε.  Ας πάρουμε αυτή την άδεια μέσω της . .του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου και μετά.   

 Τώρα από εκεί  και πέρα, οι  ζημιές που έχει  υποστεί  το κτίριο 

είναι πολύ μεγάλες.  Χρειάζονται αρκετά χρήματα και αρκετό 

προσωπικό. Τώρα με τα  πεντάμηνα που θα βάλουμε,  ασφαλώς έχουμε 

προγραμματίσει  να βάλουμε εκεί  κόσμο θα δουλέψει,  να δούμε πως θα 

στρώσουμε την σκεπή γιατί  τρέχουν νερά μέσα. Θα δούμε τι  κονδύλια 
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απαιτούνται και με τους πενταμηνίτες να μπορέσουμε να 

σουλουπώσουμε το κτίριο.   

 Όμως, επαναλαμβάνω και πάλι,  εάν δεν πάρουμε άδεια 

λειτουργίας,  το κτίριο αυτό δύσκολα θα το προστατεύσουμε.  Θα γ ίνει  

μια προσπάθεια να δούμε με σεκιούριτι  εάν θα μπορέσουμε να το 

φυλάξουμε.  Φοβόμαστε ότι ,  δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα με τον 

Επίτροπο, μήπως ο Επίτροπος μας το απορρίψει το αίτημα, διότι  θα 

μας πει  ότι  έχετε δημοτική αστυνομία.   

 Φύλακα, το να βάλεις φύλακα τις  πρωινές ώρες δεν λέει  τίποτα,  

διότι  το κτίριο δεν κινδυνεύει  τις  πρωινές ώρες.  Το κτίριο κινδυνεύει  

την νύκτα. Είναι ένα τεράστιο κτίριο,  η αίθουσα είναι πάρα πολύ 

μεγάλη και έχει  τζαμαρία όλη και σπάνε την τζαμαρία και μπαίνουν 

μέσα.  

 Αυτή είναι η αλήθεια για την κατάσταση αυτή του κτιρίου και 

αυτές είναι οι  προθέσεις της δημοτικής αρχής το τι  κάνουμε σχετικά με 

το  βγάλουμε άδεια λειτουργίας,  τουλάχιστον για τις  κατασκηνώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δράττομαι και εγώ της ευκαιρίας,  ναι μισό λεπτάκ ι θα σας 

δώσω όσοι θέλετε τον λόγο για το θέμα αυτά.  

 Λοιπόν,  δράττομαι της ευκαιρίας να πω το εξής:  ότι  προσωπικά 

ανέβηκα με έναν τεχνικό του Δήμου Σερρών στις  εγκαταστάσεις της 

Χρυσοπηγής περίπου πριν δυο μήνες.  Έχουν εντοπιστεί  όλα τα 

προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από την φθορά του χρόνου. 

Συγκεκριμένα με τον κ.  Πατούσα τον Θωμά.  

 Λοιπόν,  κάναμε κάποιους προγραμματισμούς.  Ξέρετε πάρα πολύ 

καλά τα οικονομικά του Δήμου. Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες που 

πραγματικά, ας πούμε,  δεν δώσανε το δικαίωμα  να ξεκινήσουν αυτές οι  
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κατά κάποιο τρόπο ας πούμε,  συντηρήσεις των κτιρίων αυτών. Είναι 

δυο,  τρία κτίρια τα οποία πραγματικά πρέπει να συντηρηθούν και 

απαιτούνται πάρα πολλά λεφτά.  

 Νομίζετε έμεινε αδιάφορη, δηλαδή αυτό πέρασε ότι  το έγραψε 

στα παλαιότερα των υποδημάτων η δημοτική αρχή. Όχι,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι.  Δεν έχει  γραφτεί  η Χρυσοπηγή στα παλαιότερα των 

υποδημάτων. Τρέξαμε γι΄ αυτό τον χώρο, άσχετα εάν δεν κατοικείται 

και δεν χρησιμοποιείται,  απλώς το αναφέρω.  

Και μάλιστα θα αναφέρω και έν α άλλο γεγονός,  στο προηγούμενο 

συμβούλιο που είχαμε 1 η  Αυγούστου, πριν φύγουμε,  μάλλον μόλις 

τελειώσαμε,  φώναξα τον κ.  Κοτρώνη για να τον συγχαρώ για μια του 

προσωπική ενέργεια για το ιστορικό κτίριο . .και μάλιστα,  εάν θυμάται 

ο κ.  Κοτρώνης του είχα αναφέρει το γεγονός ότι  μας προβληματίζει  

έντονα η συντήρηση των κτιρίων της Χρυσοπηγής που καταρρέουν.  

Θυμάστε κ.  Κοτρώνη; Την κάναμε αυτή την κουβέντα.   

Με αυτό τι  θέλω να πω; Ότι η δημοτική αρχή δεν ήταν,  δεν 

άφησε στο έλεος του θεού αυτό το κτίριο.  Μας προβ ληματίζει  έντονα 

και πιστεύω ότι  θα καταφέρουμε να το σώσουμε.  Όπως κάναμε και 

αυτή την προσπάθεια και σώσαμε το ιστορικό κτίριο του Ορφέα, έστω 

και με αυτόν τον τρόπο πιθανόν να φτάσουμε στο σημείο να σώσουμε 

και αυτά τα όμορφα κτίρια τα οποία έχουν γίνει  και τόσοι Σερραίοι  

περάσανε από αυτές τις  κατασκηνώσεις και εγώ προσωπικά.  

Άλλος συνάδελφος; Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Ο κ.  

Φωτιάδης κάτι  ζήτησε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν συζητιέται το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης εάν θέλει  επί  του θέματος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Απλώς ήθελα να πω και είπε κάτι  ο κ.  Δήμαρχος,  ότι  εάν μπορούσαμε 

για να μην φτάσουμε να το γκρεμίσουμε.  Να το σουλουπώσουμε λίγο 

με προσωπική δουλειά.  Αυτό ήθελα να πω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Μια ερώτηση προέκυψε. Κύριε Πρόεδρε έχετε ζητήσει να μας γίνει  

μια ενημέρωση, μια γενική παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου.  Να τώρα η αναγκαιότητα και να μιλήσουμε,  επιτέλους,  γι΄ 

αυτό το περιβόητο προεδρικό διάταγμα. Ποιες χρήσεις τελικά 

επιτρέπει ,  όταν δεν επιτρέπει  στοιχειωδ ώς τέτοιου είδους 

εγκαταστάσεις;  Είναι να απορεί κανείς  και πως έμεινε αυτό το 

απολίθωμα και επί  της ουσίας θα πρέπει να ανατραπεί.  Και εάν δεν 

έγινε η πρόβλεψη με το Γενικό Πολεοδομικό εκπλήσσομαι γιατί  έβαλε 

εδώ ο Δήμαρχος μια διάσταση εναγωνίως ότι  εάν θα δούμε και πως.  Θα 

έπρεπε να γίνει ,  νομίζω, συζήτηση . .βεβαίως αναφέρεται η όλη 

ωρίμανση στην προηγούμενη θητεία.   

Αυτά τα θέματα πρέπει νομίζω να μας γίνουν γνωστά από την 

Επιτροπή . .  τους μελετητές.  Παρακαλώ μήπως έχετε κάποια 

ανακοίνωση, κύριε Δήμαρχε ,  πότε θα γίνει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είχα ζητήσει να γίνει  μια ενημέρωση για το Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είχαμε απαντήσει εκείνη την ημέρα ότι  είναι στην διάθεσή σας ο κ.  

Σταυρόπουλος,  να ορίσουμε μια ημέρα για ν α σας ενημερώσει.  Και 

τώρα ορίστε.  Δεν θα είναι Δημοτικό Συμβούλιο,  θα είναι μια 

συνεδρίαση …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία,  θέλετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας ανακοινωθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την Δευτέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα με τους υπηρεσιακούς παρά γοντες.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα να γίνει  επαφή με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με αυτούς 

οι  οποίοι  επεξεργάστηκαν το Γενικό Πολεοδομικό,  είναι μια απαίτηση 

μιας παράταξης,  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Να έρθουν έτοιμοι,  να μας φέρουν τα κιτάπια  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Βεβαίως.  Ημερομηνία σύσκεψης.  Ωραία.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  
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Ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσω, κύριε Πρόεδρε,  ο κ.  Κοτρώνης 

θέλοντας να δικαιολογήσει . .ψήφο στο θέμα της . .Θεσσαλονίκης. .  

υπήρχε χρόνος να έρθει  στην ημερήσια διάταξη. Δεν μπορεί να  το 

ψηφίσει κιόλας γιατί  δεν έχει  εισήγηση. . .είδα ότι  στην αίθουσα στην 

αντιπολίτευσης δεν υπάρχει καμία εισήγηση και πάλι στην συζήτηση 

που κάναμε είπατε ότι  θα σταματήσετε τις  εισηγήσεις και εάν είναι 

δυνατόν και από τους επικεφαλής.   

Σας ζήτησα να συζητήσουμε το θέμα πρώτα σαν προεδρείο,  να 

δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε,  γιατί  θεωρώ είναι αδιανόητο να 

έρχονται οι  δημοτικοί σύμβουλοι στην συνεδρίαση και να μην 

γνωρίζουν τις  εισηγήσεις των θεμάτων τους.   

Γι΄ αυτό παρακαλώ να ορίσουμε μια ημερομηνία πρώ τα εμείς  σαν 

προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να το συζητήσουμε και να το 

φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο πολύ σοβαρό 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντώντας στον γραμματέα και πραγματικά αποδέχομαι να συζητηθεί 

το θέμα από τον Αντιπρόεδρο, από εσάς και από εμένα με το τμήμα 

Προμηθειών, να φωνάξουμε και την προϊσταμένη του τμήματος 

Προμηθειών, η οποία ασκεί πιέσεις .   

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ντρέπομαι που το λέω, ειλικρινά,  

εγώ όλες τις  καλές προθέσεις να μπορούσαμε να δώσουμε σε όλους 

τους δημοτικούς συμβούλους και όχι  μόνο στους επικεφαλής αλλά και 

σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους,  δέχομαι σοβαρές πιέσεις  από 

το Τμήμα Προμηθειών για το χαρτί  το οποίο ξοδεύουμε.  Σκεφτείτε,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  στην τουαλέτα,  το λέω ευθαρσώς 
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μπροστά σας,  σε όλους,  ούτε χαρτί  υγείας.  Τέτοια πίεση και οικονομία 

υπάρχει.  Ειλικρινά.  Ντρέπομαι που το λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατάντια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατάντια.  Και θέλω να με καταλάβετε.  Δεν είναι δική μου πρόθεση να 

σταματήσω να βγάζω φωτοτυπίες.  Για όνομα του Θεού. Εντάξει ,  

καταλαβαίνω ότι  υπάρχει  οικονομικό πρόβλημα αλλά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ηλεκτρονικά. Εγώ θα προσπαθήσω, γι΄ αυτό και δεν το 

ανακοίνωσα στο σώμα, όταν θα συνεδριάσουμε ως προεδρείο με 

παρουσία της κυρίας προϊσταμέν ης του τμήματος Προμηθειών και μετά 

θα σας ανακοινώσω . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακόμη και γι΄ αυτό.  Ακόμη και γι΄ αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα οποία παίρνουν από το σπίτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.  Βλέπετε ότι  έκοψα και την ημερήσια διάταξ η εδώ μέσα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως,  ηλεκτρονικά αποστέλλονται.   Γι΄ αυτό λέω ότι  δέχομαι 

πιέσεις  να σταματήσω να δίνω και στους επικεφαλής.   Δεν το δέχομαι,  

ούτε εγώ το δέχομαι,  γι΄ αυτό και δεν ανακοινώνω τίποτα. Για να  μην 

χρονοτριβούμε,  το θέμα θα το συζητήσουμε ως προεδρείο,  παρουσία 

της προϊσταμένης και από εκεί  και πέρα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ νομίζω ότι  εάν μη τι  άλλο τουλάχιστον το μίνιμουμ της 

διαδικασίας που πρέπει  να διατηρήσουμε είναι να αποστέλλουμε 

ηλεκτρονικά όλες τις  πληροφορίες,  όπως το πράττετε αλλά από εκεί  

και πέρα τουλάχιστον οι  επικεφαλής για την …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό πιστεύω και εγώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα προσπαθήσουμε να μην κοπεί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν νομίζω ότι  υπάρχει  τέτοια λογική και σας παρακαλώ πολύ, κύριε 

Πρόεδρε,  να μην αναφέρετε ξανά εδώ το τι  σας λένε οι  προϊστάμενοι 

τμημάτων, γιατί  υπάρχουν άνθρωποι υπεύθυνοι . .σε κάθε πόστο,  εγώ 

δεν σας έχω πει  τέτοιο πράγμα, . .από τους αρχηγούς των παρατάξεων 

τις  βασικές αυτές πληροφορίες,  δηλαδή τουλάχιστον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει και όχι  ο κάθε 

υπηρεσιακός παράγοντας.  Δεν θα αποφασίσουν οι  υπηρεσιακοί 

παράγοντες εάν θα . .εδώ πέρα οι  επικεφαλής ή οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να θα τους βάλουμε εδώ πέρα στην θέση μας και να πάμε εμείς  στα 

σπίτια μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Επικαιροποίηση των αποφάσεων 505/2001 (Αρ. Συνεδρ. 11/31 -5-

2001)  

και 755/2004 (αρ. συνεδρ. 15/30 -09-2004) σχετικά με την 

τοποθέτηση  

 του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πλατεία 

Ελευθερίας.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι με την ευκαιρία του 

εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας των 

Σερρών, η Οργανωτική Επιτροπή που συστάθηκε γι΄ αυτό τον σκοπό 

απέστειλε προσκλήσεις συμμετοχής στον εορτασμό σε διάφορους 

φορείς.  Μεταξύ των φορέων που στείλαμε προσκλήσεις ήταν φυσικά το 

Ινστιτούτο Δημοκρατίας και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής.   

 Επισκέφτηκα το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής και μεταξύ 

των συζητήσεων που κάναμε για την συμμετοχή τους στο εορτασμό 

αναφερθήκαμε και σε ένα παλαιό θέμα, ανεξάρτητο από το πρόγραμμα 

των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των εκατό χρόνων, το θέμα της 

τοποθέτησης του ανδριάντα του Κωνσταντίου Καραμανλή στην πλατεία 

Ελευθερίας.  

 Εδώ να θυμίσω λίγο το ιστορικό της υπόθεσης.  Το 2001 με την 

απόφαση 505 και το 2004 με την απόφαση 755 το Δημοτικό Συμβούλιο 

ομόφωνα αποφάσισε την φιλοτέχνηση του ανδριάντα του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή. Επίσης αποφάσισε να γίνει  διαγωνισμός,  όρισε και μια 

Αρχιτεκτονική Επιτροπή και εν συνεχεία την τοποθέτηση του 

ανδριάντα στην πλατεία Ελευθερίας.   

 Ο διαγωνισμός αυτός όμως, δυστυχώς, για την φιλοτέχνηση του 

ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή απέβη άγονος.  Και απέβη 

άγονος διότι  σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικ ό διαγωνισμό υπήρχαν τρία 

βραβεία,  Α, Β και Γ και υπήρξε μόνο Γ βραβείο.  Θα είχε αναθέσει η 

Επιτροπή στον καλλιτέχνη που θα έπαιρνε το Α βραβείο.  Επειδή δεν 

υπήρξε Α βραβείο αλλά μόνο Γ κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός και 

έτσι η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε .   

 Πρότεινα στο ίδρυμα να επικαιροποιήσουμε τις  αποφάσεις για 

την τοποθέτηση του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην 
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πλατεία Ελευθερίας διευκρινίζοντας όμως ότι  λόγω της δεινής 

οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα και φυσικά η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και επειδή δεν έχει  ο Δήμος την δυνατότητα να 

φιλοτεχνήσει εξ ολοκλήρου τον ανδριάντα,  ο ανδριάντας να 

φιλοτεχνηθεί με χορηγίες,  παίρνοντας την πρωτοβουλία των χορηγιών, 

της εξεύρεσης των χορηγιών ο Δήμος και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος 

Καραμανλής,  κάτι  με το οποίο συμφώνησε το Ίδρυμα.  

 Έτσι έχει  το θέμα και εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Εγώ προσωπικά συμμετείχα και στις  δυο συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου και το 2001 και το 2004 και ψήφισα θετικά.   

 Θα ήθελα κλείνοντας να πω μόνο δυο λόγια σχετικά μ ε την 

απόδοση τιμής στον Κωνσταντίνο Καραμανλή.  

 Θεωρώ ότι  η απόδοση τιμής στον Κωνσταντίνο Καραμανλή από 

το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών αποτελεί  χρέος.  Χρέος όχι  μόνο διότι  ο 

Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι συμπατριώτης μας,  κάτι  που 

προσδίδει  ακόμα μεγαλύτερο βάρος και ευθύνη σε όλους μας,  αλλά 

αποτελεί  χρέος η απόδοση τιμών σε όλους όσους προσφέρουν και 

δημιουργούν στον τόπο μας.   

 Η διαδικασία της απόδοσης τιμής κατά την άποψή μου είναι μια 

διαδικασία κατά την οποία δεν κρίνονται τα πρόσωπα και τα ιστορικά  

γεγονότα στα οποία αποδίδονται τιμές,  αλλά κρίνονται αυτοί οι  οποίοι  

αποδίδουν τιμές.  Και σε μια τέτοια διαδικασία απόδοσης τιμών πρέπει 

να πρυτανεύουν οι  γενναιοφροσύνη, το μέτρο και η ανιδιοτέλεια.   

 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν ένας πολιτικός ηγέτης που με 

την πολιτική του παρουσία σφράγισε την πολιτική ζωή του τόπου και 

συνέβαλε τα μέγιστα για την δημοκρατία,  πρόοδο και ευημερία.  Δεν 

νομίζω ότι  χρειάζεται αναλυτικά να αναφερθώ στην πορεία του,  η 
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οποία είναι γνωστή σε όλους,  με αποκορύφωμα την συμβολή  του στην 

θεμελίωση του δημοτικού μας πολιτεύματος.   

 Η πορεία του,  το έργο του και η δράση του θα αναδειχθούν και 

θα αξιολογηθούν από την ιστορία και τον χρόνο.  

 Με αυτό το σκεπτικό άποψή μας είναι και αυτό προτείνουμε,  το 

Δημοτικό Συμβούλιο να επικαιροπ οιήσει τις  προηγούμενες ομόφωνες 

αποφάσεις όσον αφορά την τοποθέτηση του ανδριάντα Καραμανλή στην 

πλατεία Ελευθερίας και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο και το Ίδρυμα 

Κωνσταντίνος Καραμανλής για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  ερωτήσεις επί  του θέματος; Τοποθετήσεις.  Ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  η κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  

Κατιρτζόγλου.  

 Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί 

σύμβουλοι,  καλούμαστε σήμερα να πάρουμε μια ιστορική απόφαση, την 

απόφαση της ανέγερσης του ανδριάντα του εθνάρχη Κωνσταντίνου 

Καραμανλή στην πλατεία Ελευθερίας των Σερρών.  

 Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση και πιστεύουμε ότι  ήδη ως 

Σερραίοι  έχουμε αργήσει πάρα πολύ.  

 Το ΄13,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είναι μια πολύ ιδιαίτερη 

και σημαντική χρονιά για τον Δήμο μας και την πόλη μας.  Γιορτάζουμε 

τα εκατό χρονια από την απελευθέρωση της πόλης.  Είναι λοιπόν η πιο 

κατάλληλη στιγμή να αποδώσουμε την τιμή που αξίζει  στον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή.  
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 Δεν είναι τυχαίο,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  υπήρξαν δυο 

ομόφωνες,  το τονίζω, ομόφωνες αποφάσεις διαχρονικά από δυο 

διαφορετικά Δημοτικά Συμβούλια,  ώστε να ανεγερθεί αυτός ο 

ανδριάντας του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην πλατεία Ελευθερίας 

και νομίζω ότι  αυτό έχει  την σημασία του στο σημερινό Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

 Δεν χρειάζεται να πει  κανείς  πολλά για τον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή. Αυτό το λαμπρό τέκνο της Σερραϊκής γης,   ο οποίος 

πιστεύω ότι  ήταν η σπουδαιότερη πολιτική φυσιογνωμία του 20 ο υ  

αιώνα. Για πενήντα χρόνια κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή, 

διατελώντας μάλιστα για πολλά χρόνια πρωθυπουργός αλλά και 

αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας.   

 Αποκατέστησε,  μπορώ να πω, την δημοκρατία στην χώρα μας και 

ακόμη περισσότερο ήταν ο θεματοφύλακάς της.  Ήταν και  δεν πρέπει να 

το ξεχνάμε αυτό,  από τους λίγους τότε,  μετρημένους στα δάκτυλα της 

μιας χειρός ηγέτες που οραματίστηκαν την ενωμένη Ευρώπη και έφερε 

την μικρή Ελλάδα, την απομονωμένη, την Βαλκάνια Ελλάδα σε αυτή 

την μεγάλη οικογένεια με την μέγιστη σημασία,  την σημασία την 

εθνική,  την πολιτική και την οικονομική.  

 Εμείς,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  χαιρόμαστε ιδιαίτερα που 

τον Μάιο μια από τις  σημαντικότερες πρότασή μας για τα εκατό χρόνια 

του εορτασμού ήταν και η τοποθέτηση του ανδριάντα του 

Κωνσταντίνου  Καραμανλή στην πλατεία Ελευθερίας.  Χαιρόμαστε που η 

δημοτική αρχή ενστερνίστηκε αυτή την άποψη και νομίζω η επόμενη 

χρονιά,  η επόμενη μέρα από τον εορτασμό των εκατό άχρονων θα 

στηθεί ο ανδριάντας.   
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 Τότε βέβαια είχαμε . . ,  δεν πειράζει  όμως, νομίζω ότι  κα ι αυτή η 

πρόταση θα υλοποιηθεί .  Αρχικά πιστεύω είχαμε κάνει  . .  

 Τώρα ως προς το οικονομικό σκέλος πιστεύω ότι  και συμφωνώ 

απόλυτα ότι  θα πρέπει ο Δήμος Σερρών και το Ίδρυμα Κωνσταντίνου 

Καραμανλή να συνεργαστούν και να βρουν χορηγίες.  Είμαστε 

πεπεισμένοι ότι  θα βρεθούν χορηγίες.  

 Θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  δεν πρέπει να 

δείξουμε μικροψυχία στην σημερινή μας απόφαση. Η απόφαση είναι 

ιστορική. Θα πρέπει να δείξουμε γενναιοφροσύνη.  

 Ζητώ λοιπόν ομόφωνα να αποφασίσουμε για την ανέγερση τ ου 

ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπως έκαναν και τα 

προηγούμενα διαχρονικά Δημοτικά Συμβούλια,  ώστε να αποτίσουν τον 

φόρο τιμής στον μεγάλο αυτό Σερραίο ηγέτη,  στον μεγάλο αυτό 

Σερραίο πολιτικό άνθρωπο.  

 Ευχαριστώ πολύ, δεν έχω κάτι  να πω, νομίζω . .σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο θα κριθούμε και από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια και 

. .η απόφασή μας είναι ιστορική και πιστεύω ότι  θα πρέπει να την 

ψηφίσουμε ομόφωνα όπως έκανε. .  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  συμφωνούμε με την επικαιροποίηση των 

ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερρών με την 

505 του 2001 και την 754 του 2004 σχετικά με την τοποθέτηση 

ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην πλατεία Ελευθερίας.   
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 Στις παραπάνω ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπιστώνεται η διαχρονικότητα της πρότασης των δημοτικών αρχών 

για να αποδώσουν την αναφερόμενη τιμή στον μεγάλο εθνικό Σερραίο 

πολιτικό με την τοποθέτηση του ανδριάντα του.   

 Συμφωνούμε και με την πρόταση του δημάρχου, μέρε ς που είναι η 

κάλυψη της όλης δαπάνης θα πρέπει να γίνει  μετά από έντονες 

προσπάθειες και από την εξεύρεση χορηγιών.  

 Προσωπικά θεωρώ ότι  δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω 

διότι  όταν είχα την ευθύνη σε εκλεγμένη θέση ευθύνης έδειξα και την 

στάση μου και όλη την γενικότερη πρόθεση, η οποία έκανε. .  αίθουσα 

στην οποία συνεδριάζουμε.   

 Θα ψηφίσουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  γιατί  θεωρούμε ότι  

θα πρέπει επιτέλους να κλείσει  αυτή η αναζήτηση και η απόδοση της 

τιμής στον μεγάλο αυτόν Έλληνα σύγχρονο πολιτ ικό Σερραίο.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Πριν καταθέσω την πρότασή μας για την συγκεκριμένο,  για την 

τοποθέτηση του ανδριάντα θέλω να πω δυο λόγια για τον πολιτικό 

Κωνσταντίνου Καραμανλή και βεβαίως όχι  για το πρόσωπο.  

 Καταρχάς,  δεν αποδεχόμαστε τον χαρακτηρισμό του εθνάρχη, 

γιατί  σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπούσε όλο το έθνος.  Κυρίως 

στην πρώτη οκταετία,  προ δικτατορικά, υπήρξε και διώκτης μιας 

μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού. Βέβαια η δεύτερη οκταετία μετά 

την μεταπολίτευση εμπεριείχε πολλά θετικά στοιχεία,  τα οποία,  
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βεβαίως,  αναγνωρίστηκαν και από όλες τις  πλευρές,  όμως σε καμία 

περίπτωση δεν δικαιολογεί  τον τίτλο του εθνάρχη.  

 Από εκεί  και έπειτα το γεγονός και μόνο ότι  είναι μοναδικός 

Σερραίος πρωθυπουργός,  από μόνο του   είναι πολύ σημαντικό και θα 

αποτελούσε,  νομίζω, μικροψυχία να αρνηθούμε την απόδοση τιμών, 

όπως είναι αυτή που συζητάμε σήμερα, παρά τις  όποιες διαφωνίες και 

ενστάσεις.   

 Θεωρούμε ότι  τέτοιες αποφάσεις συμβάλλουν παρότι ότι  πέρασαν 

αρκετά χρόνια συμφιλίωσης του ελληνικού λαού και πρέπει να 

αντιμετωπίζονται θετικά από όλες τις  πλευρές.   

 Τώρα συγκεκριμένα η πρότασή μας έχει  δυο σκέλη. Πρώτον,  

προτείνουμε ο ανδριάντας να τοποθετηθεί στην πλατεία Εμπορίου στον 

χώρο που γκρεμίστηκε η δημοτική αγορά. Για ποιου ς λόγους; Γιατί  θα 

αναδειχθεί  περισσότερο. Δεν υπάρχουν άλλα αγάλματα στον χώρο, 

υπάρχει  ένα της . .  είναι αρκετά μακριά και είναι γενικά πιο μεγάλη 

και απελευθερωμένη η πλατεία Εμπορίου.   

 Εάν δεν γίνει  αποδεκτή αυτή η πρότασή μας πάμε στην πλατεία 

Ελευθερίας,  όμως εκεί  προτείνουμε να γκρεμιστούν όλα τα παράνομα 

που υπάρχουν και να τοποθετηθεί εκεί  ο ανδριάντας για να αναδειχθεί ,  

γιατί  υπάρχουν άλλα δυο αγάλματα και νομίζω ότι  και ο ελεύθερος 

χώρος θα περιοριστεί  αλλά και δεν θα έχει  την αίγλη που θα πρέπε ι  

έχοντας εκεί  και το . .και του Πατριάρχη.  

 Σε καμία περίπτωση δεν θα ψηφίσουμε αρνητικά. Το λέμε αυτό 

ως πρόταση. Και επίσης ένα τελευταίο και κλείνω, δεν αποδεχόμαστε 

σε καμία περίπτωση, αυτός είναι όρος,  την αλλαγή των ονομάτων των 

πλατειών, είτε τοποθετηθεί στην πλατεία Εμπορίου είτε στην πλατεία 

Ελευθερίας.   
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θα ξεκινήσω σχολιάζοντας μια φράση που είπε ο Δήμαρχος στην 

τοποθέτησή του,  ότι  όταν απονέμεται τιμή σε κάποιον δεν κρίνονται τα 

ιστορικά γεγονότα. Νομίζω ότι  είναι πάρα για πέρα λάθος.  Ίσα –ίσα 

όταν αποδίδεις  τιμή σε κάποιον σαν πολιτικό κρίνεται από τα ιστορικά 

γεγονότα και από την πολιτική του πορεία,  εάν τον τιμήσεις ή όχι ,  

γιατί  αυτό μπορεί να παρεξηγηθεί εάν το πούμε και αλλού και μπορ εί 

να θεωρηθεί ότι  κάποιος θα θέλει  να τιμήσει κάποιον που έκανε κακό 

στην ανθρωπότητα, χωρίς να θέλω να παραλληλίσω.  

 Άρα λοιπόν,   από τα ιστορικά γεγονότα και από την πολιτική 

διαδρομή θα κρίνεις  έναν άνδρα, έναν πολιτικό άνδρα. Σε καμία 

περίπτωση η τοποθέτησή μας και η απόφασή μας για τον ανδριάντα και 

η απόδοση τιμής στον Κωνσταντίνο Καραμανλή δεν έχει  να κάνει ,  σε 

καμία περίπτωση με προσωπικά που αφορούν αλλά με τον πολιτικό 

άνδρα και τον πολιτικό βίο του Καραμανλή μέσα από την διαδρομή, 

από την ιστορική διαδρομή της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της 

Ελλάδας.   

 Νομίζουμε ότι  ήταν ένας πολιτικός που πραγματικά για την 

αστική τάξη και το κεφάλαιο έκανε τα καλύτερα, αυτό δεν σημαίνει  

όμως ότι  δεν είχε πολλά μαύρα και μελανά σημεία μέσα στην πολιτική 

του  διαδρομή.  

 Το ότι  μας έβαλε στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. παίρνοντας και 

εγκαθιδρύοντας και αμερικανικές βάσεις σε ελληνικά εδάφη ίσως για 

κάποιους να είναι καλό. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι  είναι ότι  χειρότερο 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

44 

και τα αποτελέσματα φαίνονται σήμερα στην πορεία μας  μέσα σε αυτή 

την Ε.Ε. έτσι όπως την οραματίζεται όχι  ο λαός,  αλλά το κεφάλαιο και 

η αστική τάξη.  

 Δεν πρέπει  λοιπόν να ξεχνάμε κάποια μελανά σημεία,  όπως το 

γεγονός ότι  στην πρώτη του διακυβέρνηση χιλιάδες ήταν οι  μετανάστες 

που βγήκαν από την Ελλάδα μέσα στην δεκαετία που κυβέρνησε γύρω 

στους 600.000 ανέρχονται οι  μετανάστες που βγήκαν έξω. Κανένας δεν 

ξεχνάει τις  εκλογές βίας και νοθείας του ΄61 με όλα όσα 

διαδραματίζονταν και στον Νομό μας,  με βία απροκάλυπτη προς πολύ 

κόσμο. Κανένας δεν ξεχνάει τους χ ιλιάδες εξόριστους που 

μαρτυρούσαν στα ξερονήσια επί θητείας του στην πρωθυπουργία.   

 Αυτά δεν τα λέμε και αν μη τι  άλλο λίγο ως πολύ όλοι το 

ξέρουμε,  δεν το λέμε,  το σίγουρο είναι ότι  κάποιοι  θέλουν να τον 

τιμήσουν και καλώς, αυτό όμως δεν θα γίνει  από εμ άς.  Και νομίζουμε 

ότι  ειδικά στις  Σέρρες και στον Νομό Σερρών τιμήθηκα αρκετά.  

Είμαστε στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής,  έχει  Πειραματικό 

Σχολείο Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι η προτομή του στην 

γενέτειρα του,  φτάνει .  Φτάνει.  Υπήρχαν και άλλοι πολιτικο ί άνθρωποι 

που πρόσφεραν την ζωή τους γι΄ αυτό τον τόπο.  

 Νομίζω ότι  είναι υπερβολή να προχωρήσουμε σε έναν ανδριάντα 

του Κωνσταντίνου Καραμανλή ειδικά τώρα που είναι δύσκολες εποχές.  

Οι εποχές των ισχνών αγελάδων, που σημαίνει  ότι  ανεξάρτητα από τα 

λεφτά  δοθούν από χορηγούς ή όχι ,  το σίγουρο είναι ότι  οποιοδήποτε 

ευρώ χαμένο για τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι  δεν θα βρει  κανέναν 

σύμφωνο.  

 Να λοιπόν γιατί  εμείς  δεν θα είμαστε σύμφωνοι με αυτή την 

απόδοση τιμής,  δεν θα αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν αντίπαλο της 
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τάξης μας που πραγματικά πέρα το εάν πιστεύουν κάποιοι  ή για 

κάποιους έφερε καλά, για μας είναι πολλά μελανά σημεία και μαύρα 

σημεία στην ιστορία.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου. Σύντομος.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όσο και εάν δεν αρέσει 

σε ορισμένους,  ακούστηκε πριν από ορισμένες φωνές,  ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής είναι δεδομένο πλέον στην συνείδηση του ελληνικού λαού 

και περισσότερο επίσης και του Σερραϊκού λαού ότι  έχει  αναγνωριστεί  

ως εθνάρχης.  Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε ορισμένους.   

 Με τα σχόλια λοιπόν τα οποία έγιναν πριν από λίγο δεν θα 

ασχοληθώ καθόλου εγώ,  αυτά τα θεωρώ ένδειξη πολιτικής 

μικροψυχίας και εν πάση περιπτώσει δεν απηχούν στις  απόψεις της 

συντηρητικής πλειοψηφίας και του Σερρ αϊκού λαού αλλά και του 

ελληνικού λαού γενικότερα, όπου όπως είπα έχει  αναδειχθεί  ήδη ως 

εθνάρχης ο Καραμανλής,  δεν θέλει  εμάς για να γίνει  αυτό.   

 Θα κάνω δυο μικρές αναφορές σε ένα άλλο ζητηματάκι όμως. 

Είχα την τιμή μαζί με τον επικεφαλής της παράταξής μου τον κ.  

Μηλίδη, να επεξεργαστώ το κείμενο των προτάσεών μας για τον 

εορτασμό των εκατό ετών. Όταν λοιπόν κατατέθηκαν αυτές οι  

προτάσεις μας και το επακολούθησε φυσικά στην συνέχεια η 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας,  στην εισήγηση την οποία 

λάβαμε στα χέρια μας,  στο πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε,  δεν 

υπήρχε η παραμικρή αναφορά στο όνομα Κωνσταντίνος Καραμανλής.   
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 Ειλικρινά σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος,  μπορώ να πω ότι  είμαι 

ευτυχής διότι  εκείνη η πρότασή μας υιοθετήθηκε από την δημοτική 

αρχή και οδεύουμε προς την οφειλόμενη απόδοση τιμής προς το 

λαμπρότερο πολιτικό τέκνο της Σερραϊκής γης των τελευταίων εκατό 

ετών του ελεύθερου βίου αυτής της πόλης.  Και μάλιστα διάβασα στην 

σημερινή εισήγηση, η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί  ο κ.  

Δήμαρχος είναι  αυτή ακριβώς που είχαμε χρησιμοποιήσει τότε και 

εμείς ,  ότι  δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γιορτάζουμε εκατό χρόνια του 

ελεύθερου βίου της πόλης χωρίς να τιμήσουν την διαπρεπέστερη 

προσωπικότητα που ανέπτυξε αυτή η πόλη, ο μοναδικός πρωθυπουργός 

της χώρας και  Πρόεδρος της Δημοκρατίας που προέρχεται από την 

Βόρεια Ελλάδα, . .γενικότερα.  

 . .  προς το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, δεν 

χρειάζονται οι  δικοί μου λόγοι για να υπογραμμίσουμε,  να 

επισημάνουμε,  να τονίσουμε το έργο του και την συμβολή του στην 

διαμόρφωση της νέας Ελλάδας στην οποία ζούμε σήμερα εμείς .  Πρέπει 

να αποδώσουμε την τιμή αυτή, πρέπει να γίνει  η . . ,  προφανώς και θα 

ψηφίσουμε θετικά με την επιπλέον υπογράμμιση και σημείωση με 

ενωτικό τρόπο αυτού που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι  

δικαιωνόμαστε στην πρότασή μας,  . .από ορισμένους από τα μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής ότι  δεν έχουμε προτάσεις,  ότι  δεν έχουμε ιδέες 

και τα λοιπά, αυτή ακριβώς η πρότασή μας,  αυτή ακριβώς η σκέψη μας,  

με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία σήμερα υιοθετείται.   

 Θα ήταν πραγματικά κολοβός,  να μου επιτρέψετε την έκφραση, ο 

εορτασμός των εκατό ετών, εάν δεν συμπεριλαμβάνονταν η απόφαση 

την οποία λαμβάνουμε σήμερα για την οργάνωση εκδηλώσεων, με 
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σημαντικότερη ίσως,  αυτή της ανέγερσης του ανδριάντα Κωνσταντίνου 

Καραμανλή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία εάν υπάρχει από κανέναν συνάδελφο; Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είχαμε στείλει  δυο επιστολές στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας και στο 

Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής.  Να διαβάσω επί λέξει  τι  λέγαμε,  

διότι  δεν ανταποκρίνεται στην πρ αγματικότητα αυτό που ακούστηκε,  

ότι  δεν συμπεριλαμβανόταν η πρότασή μας για να συμμετέχει  το 

ίδρυμα. Να δείτε με τι  διακριτικότητα χειριστήκαμε το θέμα. Άλλο ο 

ανδριάντας.  Ο ανδριάντας δεν έχει  καμία σχέση με το πρόγραμμα . .  

 Λοιπόν,  να τι  λέει  η επιστολή .   

 Έχω την τ ιμή και τα λοιπά, στην κρίσιμη αυτή περίοδο και τα 

λοιπά, να εκπροσωπώ με εντολή των δημοτών τον νέο Μητροπολιτικό 

Δήμο Σερρών.  

 Με την ευθύνη αυτή απευθύνομαι σε σας και παρακαλώ να 

εξετάσετε την δυνατότητα συμμετοχής κατά την κρίση σας.  Όπω ς θέλουν 

δηλαδή θα μπορέσουν να συμμετέχουν και θα συμμετέχουν.  Των φορέων 

που προεδρεύω στις επετειακές εκδηλώσεις του έτους ΄13.   

 Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην δυνατότητα εκ μέρους των 

Ιδρυμάτων που διοικείτε  πραγματοποίησης θεματικής έκθεσης με 

κατάλληλο υλικό . .Γ΄  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο . .στο πλαίσιο του 

βασικού ή του παράλληλου προγράμματος εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν.   
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 Άρα έχει  γίνει  πρόταση και μάλιστα με πολύ μεγάλη 

διακριτικότητα απέναντι  στον Κωνσταντίνο Καραμανλή απευθυνόμενοι 

στο Ίδρυμα.  

 Το Ίδρυμα δεν αποδέχεται την τοποθέτηση του ανδριάντα στην 

πλατεία Εμπορείου.  Το αποποιεί  αυτό.  Τώρα στην πλατεία Ελευθερίας 

ασφαλώς . .θα μπει το ένα άγαλμα δίπλα στο άλλο. Θα το δούμε σαν μια 

συνολική διαμόρφωση και μια συνολική επέμβαση και θα γίνει  αυτό 

μετά από υπόδειξη και του καλλιτέχνη και του αρχιτέκτονα που θα 

αναλάβουν την φιλοτέχνηση του ανδριάντα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βέβαια,  θα περάσει από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή.  

 Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ,  επαναλαμβάνω , είναι άποψή μου, 

ότι  . .και το είπα στην τοποθέτησή μου, τα ιστορικά γεγονότα και τα 

πρόσωπα αναδεικνύονται και κρίνονται από την ιστορία και τον χρόνο. 

Εμείς τώρα τιμούμε έναν συμπατριώτη μας,  ο οποίος έπαιξε 

πρωταγωνιστικό ρόλο για πενήντα χρόνια στην π ολιτική ζωή του τόπου 

μας και τον τιμούμε,  όχι  μόνο σαν συμπατριώτη μας,  αλλά και για την 

προφορά και για την δημιουργία του σε αυτόν τον τόπο.  

 Πενήντα χρόνια μην μου πείτε ότι  μόνο αρνητικά είχε.  Υπήρχαν 

και θετικά.  Αυτά όμως δεν μπορούμε να τα κρίνουμε  αυτή την στιγμή 

εμείς .  Για να κριθεί  ένα γεγονός ιστορικό,  ένα πρόσωπο, πρέπει να 

περάσουν αρκετά χρόνια.  Τώρα κάθονται τα πράγματα, τα βλέπουν 

όλοι καθαρά και βγαίνουν τα σωστά συμπεράσματα.  

 Άρα αποδίδουμε τιμές για την συνολική του παρουσία στα 

πολιτικά πράγματα επί πενήντα χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα τελείωσε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε συζήτηση, έγινε πρόταση για την πλατεία Εμπορίου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού ήταν η πρόταση μέχρι πρότινος η πλατεία Ελευθερίας,  πώς 

τέθηκε το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το έθεσαν. Αυτή την πρόταση που κάνατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  

ναι ,  κυρία . .ναι ,  ναι .  Ναι η παράταξη του κ.  Μηλίδη. Η κυρία 

Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Σαραντίδου.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  

Κοτρώνης ναι.  Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 τ ου ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2012)  

……………………………………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 

Θέμα 2ο  :  

Έγκριση: α) πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης  

 για την ανάδειξη μελών επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών  

 κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ και β) ορισμού συγκρότησης 

Επιτροπής  

 για παραλαβή προμηθειών κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ του  

διαγωνισμού για: Σίτιση Μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –  Λυκείου  

Δήμου Σερρών για το Σχολικό έτος 201 2-2013.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 520/2012)  

…………………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3ο  :  

Έγκριση έκθεσης εσόδων –  εξόδων Α’ τριμήνου 2012 για τον  

έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών  

οικονομικού έτους 2012.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 521/2012)  

……………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4ο:  

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου  

οικ. έτους 2012 για την παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας  
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και τεχνικού ασφαλείας για το χρονικό διάστημα από  

17-10-2012 έως 31-12-2013 της νέας σύμβασης.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

΄12 κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Εκ παραδρομή γράφτηκε ΄13 στην 

ημερήσια διάταξη. Είναι 31 -12-2012. Είναι αυτό το υπόλοιπο που μένει  

ποσού 5.120 ευρώ. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 522/2012)  

………………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5ο  :  

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2012 με  

την εγγραφή της παροχής υπηρεσιών: ¨Λειτουργία και καθαρισμός  

 δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨  

 για το 2012 -13 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 523/2012)  

…………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.  

 

Θέμα 6ο  :  

Έγκριση δανείου συνολικού ποσού  1.838.000,00 € για την  

εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Σερρών, σύμφωνα  

με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4038/2 -2-2012  

(ΦΕΚ 14/Α/2 -2-2012) και την υπ΄ αριθμ. 3456/19-7-2012  

συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου του Ταμείου  

Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να προσθέσω στην απόφασή μας αυτή, όπως αναφέρεται και στο 

υπόδειγμα της απόφασης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο ησυχία.  Λίγη ησυχ ία σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την εξουσιοδότηση στον νόμιμο εκπρόσωπό μας  ο κ.  Πέτρος 

Αγγελίδης για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.  Με την 

ανάληψη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σωστά …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση.  

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε 

νομίζω ότι  μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 2011, τις  

τρεις  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και τις  δυο αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  έχει  πλέον το θέμα αυτό ωριμάσει.  Πλέον 

έρχεται για την οριστική του,  πιστεύω την τελική του ψήφιση, ώστε να 

μπορέσει να υπογραφεί από τον κ.  Δήμαρχο η δανειστική σύμβαση και 

να προχωρήσουμε και στην εκταμίευση του ποσού.  

 Θα ήθελα να επισημάνω τρία,  τέσσερα πράγματα. Θα είμαι όσο 

γίνεται πιο σύντομος,  κύριε Πρόεδρε,  άλ λωστε νομίζω έχουμε 

επαναλάβει τρεις  φορές τα ίδια πράγματα.  

 Πρώτον, θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Πρόεδρε ότι  η δημοτική 

αρχή είναι συνάδει και με την σημερινή της πρόταση, την εισήγηση με 
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την πρόταση που πάντα είχε  η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων που 

σήμερα είναι δημοτική αρχή για τα δάνεια και για τα χρέη.  

 Δηλαδή πάντοτε λέγαμε,  ακόμη και πριν τον Καλλικράτη, πριν 

γίνει  ο Δήμος Σερρών τόσο μεγάλος Δήμος,  για την λήψη ενός δανείου 

περίπου 1 εκατ.  ευρώ και ίσως και λίγο παραπάνω για την 

αντιμετώπιση των υποχρεώσεων των παλαιών οφειλών του τότε Δήμου 

Σερρών, που ήταν πολύ μικρότερος,  άρα πολύ περισσότερο του 

σημερινού Δήμου Σερρών.  

 Άρα επομένως, είμαστε πάντα, η θέση μας είναι η ίδια με αυτή 

που είχαμε πολλά χρόνια πριν αναλάβουμε την δημοτική αρχή.  

 Δεύτερον.  Μετεκλογικά επίσης η θέση μας η σημερινή και η 

εισήγησή μας συνάδει και είναι ακριβώς η ίδια με την έννοια την εξής,  

ότι  θα σας θυμίσω ότι  στις  11 -5-2011, όταν παρουσιάσαμε μετά την 

πρώτη παρουσίαση των οικονομικών του Δήμου και παρουσιάσαμε ένα 

σχέδιο για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου, πάλι εκεί  λέγαμε σε 

ένα από τα σημεία ότι  έχουμε αποφασίσει την σύναψη δανεισμού με 

σκοπό μέρους της αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων του 

Δήμου.  

 Δηλαδή και προεκλογικά, θέλω να δείξω την συνέπεια της 

δημοτικής αρχής αυτής και προεκλογικά και μετεκλογικά είμαστε 

συνεπείς σε αυτά που λέγαμε πριν,  αυτά που ουσιαστικά λέγαμε και 

μετεκλογικά ακολουθούν.   

 Θα ήθελα να επισημάνω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  το 

΄12 πολύ πιο έντονα ήρθε . .και μας έδωσε την δυ νατότητα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Θα έλεγα μας παρότρυνε στις  9 Φεβρουαρίου του ΄12 με την υπ’ 

αριθμόν εγκύκλιο 2,  3881, επαναλαμβάνω 9 Φεβρουαρίου του ΄12,  η 

οποία λέει  ότι  παρέχεται ρητά η δυνατότητα στους ΟΤΑ να συν άψουν 

συμβάσεις με σκοπό την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

 Δηλαδή και η πολιτεία το ΄12,  το επισημαίνω αυτό,  παροτρύνει  

τους Δήμους να συνάψουν ταμειακές συμβάσεις με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, ώστε να εξοφλήσουν τις  ληξιπρόθεσμες 

οφειλές των παρελθόντων ετών, με στόχο να έχουν ρεαλιστικούς,  όσο 

το δυνατόν προϋπολογισμούς.   

 Επίσης θα ήθελα να επισημάνω κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  

στον ενάμιση χρόνο που αυτή η δημοτική αρχή έχει  την τύχη της 

διοίκησης του Δήμου, έχει  πληρώσει και μ ε τις  αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω από 5 

εκατ.  ευρώ χρήματα στην αγορά. Δηλαδή έχει  εξοφλήσει οφειλές 

παρελθόντων οικονομικών ετών πάνω από 5 εκατ.  ευρώ και θα ήθελα 

αυτό να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη.  

 Επίσης,  θα  ήθελα να σας επισημάνω ότι  σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. το ΄12 περίπου 180.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 

κλείσουν λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, αυτά δεν τα 

αναφέρω εγώ, τα αναφέρει όπως σας λέω μια έρευνα που έκανε η 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ,  και για την αγωνία που έχει  για το κλείσιμο των 

επιχειρήσεων και με αυτό τον τρόπο θέλω να πείσω το σώμα ότι  πέρα 

από τα 5 εκατ.  ευρώ που διαθέσαμε στην αγορά και ουσιαστικά 

στηρίξαμε στο ζήτημα της ρευστότητας σε μια εποχή που 

δυσκολεύονται ακόμα και να  δανειστούν από τα τραπεζικά ιδρύματα, ο 

Δήμος Σερρών που είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του 

Νομού στήριξε προς αυτή την κατεύθυνση.  
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 Όσον αφορά για τους όρους,  δεν θα ήθελα να επαναλάβω ότι  

πληρούσαμε και τους πιο αυστηρούς όρους του Καλλικράτη,  σε σχέση 

με εκείνη την μελέτη που θέλω να σας υπενθυμίσω, η οποία με νεώτερο 

νόμο το ΄12 καταργήθηκαν. Ακόμα και τους πιο αυστηρούς όρους 

πληρούσαμε.  Πόσο περισσότερο η σημερινή διαδικασία που πάει,  που 

ακριβώς . .του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/2006.  

 Να μπω συγκεκριμένα στους όρους.  Ουσιαστικά έχουν λάβει και 

οι  αρχηγοί των παρατάξεων, νομίζω και όλοι οι  συνάδελφοι,  κυρίως 

όμως οι  αρχηγοί,  την αποδοχή των όρων για την μείωση του δανείου,  

κύριε Πρόεδρε,  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 Το δάνειο είναι ύψους 1.838.000 ευρώ για δέκα χρόνια με έναρξη 

την 1-1 του επομένου έτους της χρονολόγησης,  το επιτόκιο είναι 

6,02%. Σας πληροφορώ ότι  έχω φέρει και έχω στην διάθεσή σας,  του 

κυρίου προέδρου και των συναδέλφων αρκετές περιπτώσεις άνω των 

δέκα δήμων  που πήραν δάνεια και φέτος και πέρυσι και από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων και . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε σας παρακαλώ …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τελειώνω. Θα είμαι σύντομος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα έχουμε πει  εκατό φορές.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα είναι το καλύτερο επιτόκ ιο ακόμη και εάν λάβουμε ένα στατιστικό 

δελτίο της Τράπεζας της  Ελλάδος.  Οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν πάνω 

από 9% επιτόκιο.  Η ετήσια . .  δόση και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,  είναι 

241.961,89 ευρώ και αυτό είναι  το πιο σημαντικό που ίσως ορισμένοι 
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συνάδελφοι θα  ήθελα να ρωτήσουν, είναι ότι  γι΄ αυτό το ποσό, κύριε 

Πρόεδρε,  όπως μας δίνεται η δυνατότητα του άρθρου 176 του 

Ν3443/2006 θα επιβαρύνεται η ΣΑΤΑ και έχει  πάρει αυτή την απόφαση 

η δημοτική αρχή και έχει  ενημερωθεί και η τεχνική υπηρεσία,  η 

τεχνική διεύθυνση που θα μας φέρει από το φθινόπωρο το τεχνικό 

πρόγραμμα, επιβαρύνεται . .  ΣΑΤΑ, από εκεί  θα βγαίνει  η ετήσια δόση, 

τα 241.961,89 ευρώ και σε περίπτωση που δεν καλύπτεται αυτό το 

ποσό, για να μην υπάρχει τυχόν παρεξήγηση και μας το ζητάει το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχουμε αποστείλει  ήδη έγγραφο 

και λέμε ότι  διαζευκτικά, εάν κάποια στιγμή δεν καλύπτει  οι  ΚΑΠ . .  

ΣΑΤΑ, να επιβαρύνεται ο κωδικός του προϋπολογισμού 046 . .και 

δικαιώματα, που είναι τα χρήματα που έχουν να κάνουν με 

τραπεζοκαθίσματα και διάφορα έσοδα που έχουμε σε αυτόν τον κωδικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε όμως γιατί  έχει  παρέλθει ο χρόνος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό είναι σημαντικό,  δεν θέλω να αφήσω να υπάρχει 

καμία παρεξήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν ειπωθεί αυτά.   

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα έχουν ειπωθεί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

630.000 είναι  τα χρήματα του ΄10 από αυτόν τον κωδικό.  Στον 

απολογισμό του ΄11 είναι γύρω στις  550.000.  
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 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας  καλώ για την λήψη της 

απόφασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος κυρ ίες και κύριοι  συνάδελφοι;  Καμία 

ερώτηση. Τοποθετήσεις.  Παρακαλώ ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ερωτήσεις.  Άλλος εκτός από τον κ.  Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς άλλος.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα έπρεπε ίσως από την εισηγητή να μας δοθεί  μια εξήγηση, γιατί  μόνο 

το Παρακαταθηκών τελικώς έκανε επιλογή; Διότι  και από την 

προεκλογική περίοδο το Παρακαταθηκών ως παράταξη δεν το 

αναφέρατε καθόλου. Να που ήρθατε στο Παρακαταθηκών. Με επιτόκιο 

τριπλάσιο από τις  εποχής εκείνης που συζητάγαμε.  Έχει δυο χρόνια.   

 Αλλά το ότι  τα άλλα ιδρύματα δεν κάναμε επιλογή, μπορείτε να 

μας το εξηγήσετε γιατί;  Αυτό νομίζω είναι σημαντικό.  Τα άλλα θα τα 

…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε από το στατιστικό δελτίο της οικονο μικής συγκυρίας 

που το εκτύπωσα από την Τράπεζα της Ελλάδος το καλύτερο δυνατό 

επιτόκιο στην αγορά αυτή την στιγμή και στο τέλος του χρόνου αλλά 

και φέτος είναι το 6,02.  Είναι στην διάθεσή σας.   
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 Εάν δείτε οι  άλλοι Δήμοι,  όσοι Δήμοι μπήκαν στην διαδικασία να 

κάνουν,  όπως λέτε,  εμπλοκή με άλλες τράπεζες ιδιωτικές,  τα επιτόκια 

και τα έχω εδώ στην διάθεσή σας,  είναι πάνω από 9%. Δεν θέλω να τα 

αναφέρω για ευνόητους λόγους τις  συγκεκριμένες τράπεζες.  Σχεδόν 

όλοι οι  Δήμοι πήραν δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών  και 

δανείων για τον λόγο ότι  και η πολιτεία ουσιαστικά με την εγκύκλιο 

που σας ανέφερα, κύριε Πρόεδρε,  ζήτησε,  παρότρυνε τους Δήμους για 

να . .ρεαλιστικότερους προϋπολογισμούς να συνάψουν δάνειο με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έτσι ώστε να πληρώσου ν τις  

οφειλές τους και να μπουν σε καλύτερους δυνατούς και 

ρεαλιστικότερους προϋπολογισμούς.   

 Εμείς απευθύναμε σε όλα τα ιδρύματα και τα εγχώρια αλλά και 

του εξωτερικού, όπου στείλαμε πρόσκληση. Από εκεί  και πέρα έγινε 

δεκτή η πρόσκλησή μας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

σε αυτή πάνω δουλέψαμε που είναι πάρα πολύ αυστηρή η διαδικασία 

και όπως βλέπετε και με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και της 

Οικονομικής και του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή 

φέραμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Μηλίδης.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  

Γκότσης,  ο κ.  Χασαπίδης.  Άλλος κανείς;  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή πολλές φορές το έχουμε συζητήσει θα είμαι 

πολύ σύντομος.  Νομίζω δεν πρέπει να κουράζουμε το σώμα.  

 Καταρχήν ανέφερε ο κ .  Αντιδήμαρχος ότι  το έχουν οι  αρχηγοί.  

Πληροφορώ το σώμα ότι  ο κύριος Πρόεδρος μου το έστειλε σήμερα με 
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φαξ στις  11:00΄ περίπου …Δεν το είχα,  δεν το είχαμε,  κύριε Πρόεδρε,  

σας το λέω ειλικρινά.  Είναι εδώ το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας είπα επικοινώνησα και τον κ.  Κοτ ρώνη, ο οποίος το είχε στο 

αρχείο του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από την προηγούμενη συνεδρίαση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω δηλαδή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήταν πάντως από την προηγούμενη συνεδρίαση…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Από εκεί  και πέρα στην ουσία του πρ άγματος εμείς  και στις  

προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε για το θέμα ήμασταν υπέρ ενός 

δανείου αλλά στο ύψος του 1 εκατ. ,  όχι  στο 1.800.000. Πιστεύουμε ότι  

οι  τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι αρκετά μεγάλες,  ανέφερε ο κ.  

Αντιδήμαρχος περίπου 350.000 ετησίως,  όμως πιστεύω ότι  με την 

οικονομική συγκυρία και με την οικονομική κρίση που υπάρχει στους 

Δήμους και επειδή πολύ αμφιβάλω εάν θα έρθει  η ΣΑΤΑ κύριε 

Αντιδήμαρχε και κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θα δυσκολευτούμε 

πάρα πολύ και μετακυλύουμε το πρόβλημα στις  ε πόμενες δημοτικές 

αρχές.   

 Γιατί  καλό είναι  κανείς  να παίρνει  δάνεια αλλά δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε ότι  . .απεριόριστα και να είναι για πάρα πολλά χρόνια.  Κάποια 

στιγμή θα πρέπει να εξοφλήσουμε τις  δαπάνες,  όσο μπορούμε,  θα 
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πρέπει να βρούμε άλλους πόρους,  εάν είναι δυνατόν και πάλι να 

πορευτούμε με αυτά που έχουμε,   γιατί ,  επαναλαμβάνω, ότι  τα ποσά 

αυτά θα μετακυλίονται από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή.  

 Εμείς δεν,  είδαμε τους όρους τους δανείου,  πιστεύω ότι  οι  όροι 

του δανείου δεν είναι κακοί από το Ταμε ίο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, δεν ξέρω εάν διερευνήθηκαν, θέλω να πιστεύω ότι  

διερευνήθηκαν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και σίγουρα πιστεύω ότι  

είναι η καλύτερη, γιατί  αλλιώς θα ήμασταν υπόλογοι έναντι  του 

Σερραϊκού λαού, αλλά εμείς  θα ψηφίζαμε με την καρδιά  μας μια 

πρόταση για περίπου 1 εκατ.  ευρώ, όχι  για 1.800.000. Θεωρούμε ότι  

είναι πολύ μεγάλο στην περίοδο αυτή και με δεδομένο από ότι  

διαχέεται και έχω υπόψη μου ότι  ακολουθεί και άλλο δάνειο από την 

ΔΕΥΑΣ που σημαίνει  ότι  και αυτό θα πέσει,  έτσι είναι κύ ριε . .  γ ιατί  με 

την κατάσταση της ΔΕΥΑΣ έχει  ακουστεί  για δάνειο.  Δεν νομίζω ότι  

είναι κάτι  κρυφό.  

 Εάν συναφθεί και ένα άλλο τέτοιο δάνειο καταλαβαίνετε ότι  τα 

ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης ο εισηγητής της παράταξης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εκπροσωπώ την 

παράταξή μου στην Οικονομική Επιτροπή που έχει  έρθει  το θέμα 

πολλές φορές …του δανείου αυτού γιατί  η φιλοσοφία μας είναι 

αντίθετη με την λήψη δανείου.   

 Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτά που είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  για να 

δείξω την δυνατότητα την οποία είχε ο Δήμος και να γίνω πιο 

συγκεκριμένος.  Είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  πλήρωσε ο Δήμος 
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υποχρεώσεις παρελθόντων ετών 5 εκατ.  ευρώ. Βέβαια αυτό ήταν  μια 

επιλογή του νόμου. Δεν μπορούσε δηλαδή  να κάνει  διαφορετικά,  διότι  

εάν δεν πλήρωνε τις  υποχρεώσεις αυτές δεν θα μπορούσαμε να 

λειτουργήσουμε ως Δήμος.   

 Όμως εδώ δείχνει  ότι  ο Δήμος είχε οικονομικές δυνάμεις.  Χωρίς 

σύναψη δανείου δηλαδή κατόρθωσε και πλήρωσε αυτό το ποσό των 5 

εκατ.  ευρώ.  

 Εμείς ως παράταξη πιστεύω ότι  η δημοτική αρχή με μια σφικτή 

οικονομική πολιτική,  με μια καλή οργάνωση, με μια καλή διαχείριση, 

με μια . .  και κυρίως με μια αποφασιστικότητα θα μπορούσε να 

διαχειριστεί  το κομμάτι αυτό και να εξοφλήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος 

των  Σερραίων επιχειρηματικών και εμπόρων, αφού βέβαια εισπράξει 

κάποια χρήματα, τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας που οφείλονται 

στην δημοτική αρχή, στον Δήμο.  

 Επειδή θα φανεί αυτό και πιθανόν . .  το ακούσαμε και παλαιότερα 

ότι  εμείς  είμαστε αντίθετοι στην εξόφληση των Σερραίων 

επιχειρηματιών, θέλω να το πω αυτό πρόεδρε,  ότι  σε καμία 

περίπτωση…ίσα –ίσα . .γιατί  πραγματικά έχουν να λαμβάνουν χρήματα 

εδώ και πολλά χρόνια.  Όμως και θα κλείσω, γιατί  πραγματικά το 

έχουμε συζητήσει πολλές φορές,  πιστεύουμε ότι  η σύ ναψη και η λήψη 

αυτού του δανείου θα. .  θα δείξει  ότι  η σημερινή δημοτική αρχή 

φαίνεται πολύ καλή προς τους Σερραίους επιχειρηματίες,  εμπόρους,  

ελεύθερους επαγγελματίες,  όμως θα μπει στον λογαριασμό της 

επόμενης δημοτικής αρχής.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ.  Κοτρώνης.   
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Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ένα σχόλιο θέλω να κάνω πρώτα για την σκόπιμη διαστρέβλωση που 

κάνουν συνεχώς ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  η παράταξη είναι υπέρ της 

λήψης δανείων. Επειδή σας βολεύει έτσι,  προσπαθείτε να το πιστέψετε 

εσείς  και να μας κάνετε να το πιστέψ ουμε και εμείς .   

 Εάν θα δείτε τα πρακτικά ήσασταν πάντα υπέρ των λήψεων 

δανείων για επενδυτικούς σκοπούς.  Κατά παραχώρηση, όταν ο κ.  

Βλάχος,  δεν ξέρω ποιος,  ο κ.  Μωυσιάδης έφερνε το θέμα, . .  4 εκατ. ,  

είπατε κάνουμε μια παραχώρηση και δεχόμαστε 1 εκατ. ,  αλ λά δεν ήταν 

θέση σας η λήψη δανείων για να ξεπληρώνατε χρέη. Μόνο για 

επενδυτικούς σκοπούς.  Ένα αυτό.   

 Δεύτερον.  Από την εισήγηση εδώ προκύπτουν διάφορα θέματα τα 

οποία επίσης νομίζω ότι  σκοπίμως τα αποκρύπτετε,  γιατί  . .  η ιστορία.  

Δεν είναι ότι  τα είπαμε  και τα ξανά είπαμε όπως επιμένουν κάποιοι  

συνάδελφοι.  Αλλάζουν κάποια πράγματα σύμφωνα με τον νόμο τον 

4038, άρθρο 2 που αλλάζει  και την εγκύκλιο 3881/12 επίσης που . .  Και 

τι  λένε αυτές;   

 Αυτοί οι  πίνακες που μας φέρατε όταν ήταν για να μας πείσετε 

ότι  δικαιούστε το δάνειο δεν ίσχυαν και το ξέρατε αυτό ότι  δεν ίσχυαν.  

Γιατί  μας φέρατε τους πίνακες στις  22 -2 που κάναμε Δημοτικό 

Συμβούλιο του ΄12,  ενώ από τις  9 -2 είχε εκδοθεί εγκύκλιος που τα 

τροποποιούσε αυτά. Αυτοί οι  πίνακες του 20%, όταν μπορούν…ήταν 

άχρηστα, άνευ αντικειμένου. Δεν ίσχυαν.   

 Το άρθρο 2,  λοιπόν,  του 4038 που τροποποιεί  αυτό το άρθρο τι  

λέει;   

 Ειδικότερα από  στις  διατάξεις  του ανωτέρου άρθρου πρώτον,  

παρέχεται ρητά στους ΟΤΑ της χώρας η δυνατότητα σύναψης 
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δανειακών συμβάσεων με σκοπό την  αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεών τους που προέρχονται από κάθε μορφής δαπάνες,  

(λειτουργικές ή επενδυτικές) με την προϊσχύουσες διατάξεις  του 

άρθρου 264 του 3852/10,  δηλαδή του Καλλικράτη, . .και είναι πολύ 

σημαντικά όλα αυτά, όχι  τα είπαμε και τα ξανά είπαμε.  Δεν τα είπαμε 

αυτά.  

 Με το προϊσχύον,  λοιπόν,  άρθρο παρεχόταν η δυνατότητα 

σύναψης δανείου μόνο για . .σκοπούς.  και γι΄ αυτό έγινε αυτή η 

τροποποίηση, με συνέπεια να εγείρονται ζητήματα, το λέει  ο νόμος δεν 

το λέω εγώ αυτό,  δεν είναι ερμηνεία,  το λέει  ο νόμος,  με συνέπεια να 

εγείρονται ζητήματα νομιμότητας κατά της συνομολόγησης δανείου για 

παντός είδους ληξιπρόθεσμες οφειλές.  Δηλαδή αυτό που κάνατε ως . .  

ήταν παράνομο. Νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων με αυτή την αλλαγή 

του νόμου.  

 Τι να πει  κανείς  τώρα; Εδώ στο υπόδειγμα της απόφασης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών στην περίπτωση  6 λέει:  που δεν μας το 

είπατε και αυτό.  Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κατά την 

διάρκεια του δανείου τα παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδά του δεν 

επαρκούν για την εξυπηρέτηση του δανείου,  ο οφειλέτης,  δηλαδή ο 

Δήμος,  υποχρεούται να καταβάλει εξ ιδίων χρημάτων απευθείας στον 

δανειστή τα οφειλόμενα, δηλαδή από τα μη εκχωρούμενα στον παρόν . .  

έσοδά του σύμφωνα με το …  

 Είχαν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τότε,  γιατί  λέγανε 

κάποιοι  ότι  ενδεχομένως να μην μας φτάσουν αυτά και να πάρουμε 

ακόμη και από την μισθοδοσία.  Τώρα τι  εννοεί  εδώ πέρα αυτό το 

πράγμα; Ποια είναι αυτά που θα εκχωρηθούν αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνονται;   
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 Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα είπαμε στα προηγούμενα δημοτικά 

συμβούλια.  Δηλαδή θυσιάζεται μια σχετικά καλή οικονομική 

κατάσταση, όπως είπαν και οι  προηγούμενοι,  αφού είχαμε την 

δυνατότητα. Εάν δεν είχαμε την δυνατότητα πως θα πληρώναμε; Θα 

πηγαίναμε και εμείς  στο ΔΝΤ, όπως πήγε και η τέτοια,  δεν θα τα 

πληρώναμε.   

 Το κάνατε αυτό μόνο και μόνο και το αποδεικνύει ,  δυστυχώς, 

επειδή έχετε πάρει και από τον νόμο, μας φέρατε τον πίνακα την άλλη 

φορά, εάν θα ρίξει  κανένας μια λεπτομερή ματιά στο ποιος 

εξυπηρετείται,  ποιος πληρώνετε θα καταλάβετε.  Το 80% των ονομάτων 

έχουν σχέση με την παράταξή σας και το επίσης 50% των οφειλών 

πρόκειται για ποσά των 50 ευρώ, τον 60 ευρώ. Δεν θα μας έκαναν 

κατάσχεση οι  Σερραίοι  επιχειρηματίες για 50 και 60 ευρώ και παίρνετε 

ένα δάνειο 2 εκατομμύρια τα οποία θα . .τρία.  Θα πληρώσετε εσείς  μια 

δόση τώρα, ελπίζοντας να ξανά βγείτε την επόμενη πενταετία,  γιατί  θα 

είναι πέντε χρόνια,  αλλά σας υπενθυμίζω, κύριε Δήμαρχε ότι  εδώ και 

πολλά χρόνια έχει  να βγει  Δήμαρχος δεύτερη τετραετία.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η 

παράταξή μας είναι γνωστό ότι  είναι αντίθετη στην λήψη των 2 

περίπου εκατομμυρίων δραχμών, ευρώ και ήταν η θέση της στο 1 

εκατομμύριο.  Πιστεύω ότι  φιλοσοφημένα είπε το 1 εκατ. ,  διότι  εάν 

σκεφτούμε ότι  η εισπρακτική μηχανή του Δήμου δεν λειτουργεί  σωστά 

και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, είναι γεγονός αυτό.   
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 Παραδείγματος χάρη, υπάρχει από πράξη εφαρμογής άνθρωπος,  

δημότης,  μου το κατήγγειλαν,  που εδώ και δέκα χρόνια δεν δίνει  την 

εισφορά …σε χρήμα. Εδώ άλλοι δ ίνουν,  αυτόν δεν τον πειράζει  κανείς .  

Τώρα γιατί  γίνεται αυτό; Βέβαια δεν λέμε ότι  φταίει  η σημερινή 

δημοτική αρχή, γιατί  δέκα χρόνια είναι που δεν πληρώνει,  αλλά 

υποτίθεται ότι  εσείς  και στο πρόγραμμά σας είπατε ότι  θα 

νοικοκυρεύεστε τον Δήμο, θα λειτουργ ήσει ο Δήμος σε ένα πλαίσιο 

δημιουργίας,  σε ένα πλαίσιο σωστής διαχείρισης και η εισπρακτική 

μηχανή θα λειτουργήσει σωστά.  

 Εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω, εγώ σέβομαι την απόφασή 

σας,  θέλετε να πάρετε 2 εκατομμύρια,  δική σας,  εσείς  διοικείτε τον 

Δήμο,  εμείς απλώς κάνουμε τις  παρατηρήσεις μας,  αντιπολίτευση 

είμαστε,  όμως το τιμόνι εσείς  το κρατάτε και εσείς  παίρνετε τις  

αποφάσεις γι΄ αυτό δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς  το τι  θα κάνετε 

εσείς .  Εμείς θα κάνουμε από μια πλευρά την αντιπολίτευσή μας.   

 Όμως θα  πρέπει να το ξέρετε,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  η Κ.Ε.Δ.Ε. 

κάνει  ενέργειες για τις  οφειλές προς τρίτους όλων των δήμων, το 

ξέρετε,  να πάρουν δάνεια άτοκα. Άτοκα. Θέλω να δεσμευτείτε πως εάν 

αυτό γίνει  πράξη θα ακυρώσετε αυτό εδώ το δάνειο.   

 Δεν ξέρω, πρέπει να το γνωρίζετε,  ίσως θα το ξέρετε και 

καλύτερα να το πείτε στο σώμα, εγώ θέλω να πω ότι  εάν κυοφορήσει 

αυτό και γίνει  πράξη, θα πρέπει αυτό το δάνειο να το σταματήσετε.   

 Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  με αρκετή 

καθυστέρηση φτάνουμε στο τέρμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε την 

προηγούμενη χρονιά και θέλω να πω ότι  ξεκίνησε στην Οικονομική 

Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της,  το έχω πει  και άλλη φορά, οι  δυο 

αστερίσκοι που τοποθετήθηκαν από τους συμβούλους της 

αντιπολίτευσης τότε στην Οικονομική Επιτροπή νομίζω τώρα δεν 

δικαιολογούν την θέση τους να είναι αρνητικοί στην λήψη των 2 εκατ. ,  

του 1.800.000 που τελικά καταλήξαμε,  γιατί  τα οικονομικά του Δήμου 

και όσοι ισχυρίζονται ότι  τα  οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

είναι καλά, τα οικονομικά του Δήμου Σερρών είναι καλά, κάνουν ένα 

στρατηγικό λάθος.   

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτή την στιγμή διεκδικεί  πόρους από 

την κεντρική εξουσία.  Εάν μας ακούσει ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. ότι  

εδώ στις  Σέρρες υπάρχουν κάποιες πολιτικές παρατάξεις ,  δημοτικές 

παρατάξεις  που ισχυρίζονται ότι  τα οικονομικά του Δήμου Σερρών 

είναι καλά, νομίζω θα τρελαθεί ο άνθρωπος.   

 Έχει γίνει  μια τεράστια προσπάθεια από την δημοτική αρχή και 

αυτό που είπε και ο Αντιδήμαρχος,  ότι  πληρώσαμε 5 εκατ.  με τεράστιο 

κόστος και πολιτική για την δημοτική αρχή και αυτά που ισχυρίζονται 

κάποιοι  ότι  γίνονται λεκτικά οι  αποπληρωμές,  νομίζω ότι  είναι λάθος.  

Στην Οικονομική Επιτροπή τα θέματα τα περισσότερα περνάνε 

ομόφωνα, γιατί  ακριβώς  δεν κάνουμε τέτοιες διακρίσεις  σε αυτούς που 

πρέπει να πληρώσουν.  

 Έκανε μια τεράστια προσπάθεια η δημοτική αρχή, πράγματι 

έδωσε 5 εκατ.  στην αγορά. Αυτή την στιγμή δημιουργούνται και νέες 

οφειλές.  Το πρόσημο εγώ πιστεύω θα είναι θετικό και να μειώσουμε τ ο 
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χρέος αυτό θα φανεί στον ισολογισμό στο τέλος της χρονιάς,  αλλά αυτό 

δεν σημαίνει  ότι  δεν έχουμε ακόμα ανάγκες.   

 Η αγορά βογκάει.  Με αυτό το δάνειο θα ενισχύσουμε την 

αξιοπιστία του Δήμου και θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς.  

Μην ξεχνάτε στην αρχή της θητείας μας δεν μπορούσαμε να 

αγοράσουμε τα βασικά. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια πράγματα 

για να λειτουργήσουμε τον Δήμο. Αυτό έχει  ξεπεραστεί  με την 

τεράστια προσπάθεια που έκανε η δημοτική αρχή αλλά νομίζω και αυτό 

το δάνειο,  με αυτό το δάνειο  θα ανασάνει και η αγορά.  

 Το κυριότερο πρόβλημα της οικονομίας δεν είμαι οικονομολόγος 

αλλά νομίζω ότι  το κυριότερο πρόβλημα της οικονομίας είναι η 

έλλειψη ρευστότητας.  Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να πάρουν δάνεια 

αυτή την εποχή, πολλά άτομα θέλουν να πάρ ουν δάνεια αλλά δεν έχουν 

την αξιοπιστία να το επιτύχουν.  

 Νομίζω η δημοτική αρχή με την δράση της μέχρι τα τώρα κέρδισε 

την εμπιστοσύνη και μπόρεσε να πάρει αυτό το δάνειο.  Νομίζω ότι  

ομόφωνα πρέπει να περάσει και οι  συνάδελφοι,  κυρίως της 

αντιπολίτευσης που στην Οικονομική Επιτροπή ψήφισαν διαφορετικά,  

ας αναλογιστούν πάλι το τι  πρέπει να κάνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε μερικά λεπτά 

για να απαντήσω στους συναδέλφους.   

 . .γ ιατί  νομίζω ότι  και να λέει  κανείς  είναι εποικοδομητικό αλλά 

θα πρέπει να . .ορισμένα ζητήματα. Πρώτον,  η δημοτική αρχή μπορεί,  ο 

Δήμος Σερρών μπορεί και γι΄ αυτό του δίνεται αυτή η δυνατότητα να 
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πάρει δάνειο.  Και φυσικά θα το πάρει αφού μπορεί και του δί νεται η 

δυνατότητα. Πληρούμε όλες τις  προϋποθέσεις,  πληρούσαμε και τις  πιο 

αυστηρές που έβαζε ο νόμος για την δυνατότητα σύναψης δανείου και 

εξόφλησης οφειλών και αφού τα καταφέρνουμε και έχουμε φέρει τα 

πράγματα ενάμιση χρόνο νοικοκυρεμένα, φυσικά θα προσ παθήσουμε να 

ενισχύσουμε και άλλο τα ταμειακά μας διαθέσιμα και με αυτόν τον 

τρόπο, για να αναπτύξουμε και άλλο την αγορά.  

 Μην ξεχνάτε,  κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  η οικονομία είναι και 

καθαρά θέμα ψυχολογίας.  Τι να πούμε δηλαδή σε αυτούς τους 

ανθρώπους που έχουν να πληρωθούν οφειλές από το 2007 μέχρι 

σήμερα; Να τους πούμε ότι  εμείς  για να είμαστε όσο γίνεται πιο . .εδώ 

μέσα ή για να είμαστε ακόμη πιο λιτοί  δεν θα συνάψουμε δάνειο,  ενώ 

έχουμε την δυνατότητα και δεν θα σας στηρίξουμε;  

 Τους λέμε ευθαρσώς εμείς  σαν δημοτική αρχή και σας καλούμε 

να μας στηρίξετε,  τους λέμε ευθαρσώς ότι  κύριοι  ρίξαμε αυτά τα λεφτά 

στην αγορά, σας στηρίζουμε,  εξάλλου 5 εκατ.  ευρώ στην αγορά θα 

μπορούσαμε με κάποια από αυτά τα χρήματα να πάνε σε άλλους 

σκοπούς,  στην πραγματοποίηση κάποιων έργων αυτεπιστασίας.   

 Εμείς σαν δημοτική αρχή με τον κ.  Δήμαρχο και όλοι οι  

συνεργάτες αποφασίσαμε ότι  αυτά τα χρήματα θα πρέπει να πάνε σε 

εξοφλήσεις οφειλών. Και καλά πράξαμε γιατί  αυτά τα χρήματα τα έχει  

ανάγκη η αγορά και το αντιλαμβάνομαι,  το α ισθάνομαι και το 

αισθάνεστε και εσείς  και εσείς  το αισθάνεστε ότι  ανακουφίστηκε 

κάπως η αγορά στον ενάμιση χρόνο και μάλιστα πολλοί από εσάς που 

είστε στην Οικονομική Επιτροπή το έχετε αντιληφθεί και καλύτερα.  

 Τώρα, εάν είναι δυνατόν να συζητάμε ξανά κάτ ι  το οποίο εγώ σας 

λέω ότι  ίσχυε και προεκλογικά. Όλες οι  παρατάξεις  του Δημοτικού 
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Συμβουλίου ισχυριζόντουσαν προεκλογικά και δεν το ξεχνώ, γιατί  

νομίζω ότι  όλοι παροικούμε στην Ιερουσαλήμ, ότι  λέγανε οι  αρχηγοί 

και στα debate που έγιναν,  ότι  οπωσδήποτε θα  πάρουμε δάνεια και …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι όλοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εκτός της κυρίας Σαραντίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ άκουσα και πριν πολλές φορές τον κ.  Δήμαρχο που είχε αναφέρει 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ να μην…  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ναι αλλά να μην ακούγονται …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διορθώνω, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διορθώστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι εκτός από την κυρία Σαραντίδου και τον κ.  Κοτρώνη, οι  υπόλοιποι 

αρχηγοί….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλετε να επικαλεστώ το άρθρο 4;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να το επικαλεστείτε ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τον να ολοκληρώσει.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το προσπεράσω με αυτή την σκέψη. Δεν νομίζω να υπάρχει 

άνθρωπος εδώ μέσα, κύριε Πρόεδρε που δεν θα ήθελε ο Δήμος,  εφόσον 

έχει  την δυνατότητα, να  συνάψει δάνειο για να πληρώσει τις  οφειλές 

που έχει  ο Δήμος Σερρών. Είναι οφειλές πάνω από 14 εκατ.  ευρώ. και 

οφειλές βραχυπρόθεσμες και οφειλές που προέρχονται από δάνεια και 

πρέπει να πληρωθούν για να αποκτήσει ο Δήμος αξιοπιστία στην 

αγορά.  

 Εγώ την θεωρώ κοινωφελή να λέει  κανείς  εδώ ότι  δεν ήταν θέση 

μας.  Φυσικά και ήταν θέση και γι΄ αυτό και τύπωσα την θέση μας σαν 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερρών. Αυτά που λέγαμε δηλαδή πριν από 

χρόνια.  Λέγαμε ευθαρσώς δια δάνειο ενός εκατομμυρίου ευρώ στον 

παλαιό Δήμο Σερρών για την άμεση αντιμετώπιση των συνολικών 

υποχρεώσεων του Δήμου και για την εξόφληση οφειλών. Το λέγαμε 

ξεκάθαρα. Άρα δεν νομίζω ότι  κανείς  μπορεί να αμφισβητήσει και με 

το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου τον Μάιο του ΄11 το 

επαναλάβαμε και  μετεκλογικά.  

 Επίσης,  θεωρώ ότι  είναι αξιοπρέπειας για τον ομιλών, για τον 

υποφαινόμενο να υπερασπιστώ το γεγονός ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο,  

κύριοι  συνάδελφοι,  αποφασίσαμε την λίστα της πληρωμής όπως ήρθε 
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από την Οικονομική Επιτροπή και στην Οικονομική Ε πιτροπή ήρθε από 

την προϊσταμένη του λογιστηρίου την κυρία Γουναρίδου, χρονολογικά, 

με χρονολογική σειρά.   

 Κανείς δεν τόλμησε,  ούτε ο κ.  Δήμαρχος που είναι ο επικεφαλής 

του Δήμου Σερρών αλλά ούτε κανείς  άλλος συνάδελφος  και αυτό 

οφείλω να το ομολογήσω, να παρέμβει σε αυτή την λίστα.  Επομένως το 

θεωρώ άδικο και πρέπει να το υπερασπιστώ αυτό το ζήτημα, την λίστα 

που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει  η πληρωμή των 

οφειλών είναι όπως ήρθε από την Οικονομική Επιτροπή με ομόφωνη 

απόφαση και όπως στην Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε το 

λογιστήριο.   Με χρονολογική σειρά.  Κανένας δεν είναι περισσότερο ή 

λιγότερο γνωστός.  Όλοι εδώ μέσα γνωρίζουμε τους ανθρώπους στους 

οποίους χρωστάει ο Δήμος Σερρών. Λίγο ως πολύ σε αυτή την πόλη 

ζούμε.   

 Επομένως η δημοτική αρχή ούτε κατά διάνοια δεν σκέφτηκε να 

προτιμήσει τον Α ή το Β προμηθευτή. Αυτά για να ξεκαθαρίζω κάποια 

ζητήματα.  

 Επίσης,  όπως ήταν το νομοθετικό πλαίσιο και φέραμε για πρώτη 

φορά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ότι  ίσχυε τότε και κάναμε 

εκείνη την μελέτη,  πληρούσαμε τις  προϋποθέσεις και όταν άλλαξαν οι  

διαδικασίες του νόμου και μας διευκόλυναν,  φυσικά και τις  πληρούμε 

ακόμα περισσότερο. Δεν σας φέραμε το θέμα εδώ χωρίς να γίνει  κάποια 

σοβαρή μελέτη και κάποια σοβαρή διενέργεια στη όλη διαδικασία.  

Ήρθε με  τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αποδειχθεί  ότι  ο Δήμος 

Σερρών έχει  δυνατότητα να πάρει δάνειο και φυσικά έχει  πρόσωπο η 

δημοτική αρχή στην αγορά αλλά και στην διαδικασία.   
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 Και νοικοκύρευσε,  χαίρομαι που ο συνάδελφος  είπε και έναν 

καλό λόγο,  γιατί  πρέπε ι να πούμε και έναν καλό λόγο,  ότι  στον ενάμιση 

χρόνο έγιναν πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση και τα 

νοικοκυρεύσαμε τα πράγματα για να μπορούμε να πάρουμε δάνειο.   

 Η δημοτική αρχή τώρα εάν θα επανεκλεγεί  ή όχι ,  νομίζω ότι  αυτό 

θα φανεί από το αποτέλεσμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι για μας το θέμα εάν θα το . .  αυτό ήθελα να πω. Για μας το 

θέμα είναι να βοηθήσουμε την αγορά να επιβιώσει.  Αυτή είναι η 

διάθεσή μας.   

 Τώρα, κύριε Πρόεδρε,  γι΄ αυτά που αναφέρθηκαν εάν η Κ.Ε.Δ. Ε. 

έκανε κάποιες ενέργειες,  ευχαρίστως να τις  δούμε.  Εγώ πληροφορώ το 

σώμα ότι  εμείς  σαν δημοτική αρχή εξαντλούμε όλες τις  δυνατότητες.  

Ακόμη και αυτά που ζήτησε η πολιτεία μήπως και τυχόν δώσει τις  

οφειλές όλων των δήμων και εμεί  κάναμε δουλειά και τα στε ίλαμε στο 

Υπουργείο.  Δεν έχουμε αφήσει από πουθενά, δηλαδή όποια δυνατότητα 

δόθηκε από την πολιτεία την έχουμε καλύψει.  Αυτά τα ξέρει  πολύ καλά 

και το λογιστήριο.  Μπορείτε να ρωτήσετε.   

 Για την είσπραξη, θα φύγουν πάρα πολλά χιλιάδες επιστολές προς 

το τέλος,  από το φθινόπωρο για τις  οφειλές που έχουμε. .  δέκα και 

παραπάνω χρόνια.  Τα είδατε στα έσοδα τα απολογιστικά εδώ στο 

προηγούμενο θέμα, στο θέμα τρία ότι  στην αρχή του πρώτου τριμήνου 

του ΄12 εισπράξαμε 1.194.000. Εισπράττει  ο Δήμος,  εισπράττουμε 

χρήματα, μας ενδιαφέρει να εισπράττουμε χρήματα.  
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 Θέλω να πω  ότι  η αγωνία μας είναι όμως να ενισχύσουμε την 

ψυχολογία και τελειώνω, την αγοράς που αντιλαμβάνεστε σε ποια 

κατάσταση είναι.  Και δώσαμε χρήματα μέχρι τώρα  και θέλουμε να 

δώσουμε και άλλα, γιατί  οι  οφειλές δεν τελείωσαν. Δεν εξαντλήσαμε με 

τα . .  εκατομμύρια όλες τις  οφειλές.  Υπάρχουν και άλλες.  Πρέπει να τις  

πληρώσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης και οι  άλλοι θα δευτερολογήσουν. Αυτοί ο ι  οποίοι  

πρωτολόγησαν. Εσείς δεν έχετε δικαίωμα κυρία Σαραντίδου βάσει του 

Κανονισμού. Ο κύριος . .Μισό λεπτάκι.  Άλλος; Ο κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  

Χρυσανθίδης και ο κ.  Γκότσης.  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πραγματικά δεν θα δευτερολογούσα όμως μερικά  

πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους.  Αναφέρθηκε εδώ μέσα, 

γιατί  δεν πρέπει να μένουν εντυπώσεις,  ότι  στην Οικονομική Επιτροπή 

οι  σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ψήφισαν . .  

 Εδώ έχω λοιπόν την απόφαση που λέει  ότι  κατά πλειοψηφία 

ψηφίζεται.  Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.  Γκότσης Ηλίας και Χρυσανθίδης 

Βασίλειος δεν εγκρίνουν την σύναψη δανείου.  Ο κ.  Ίντος έλειπε.  Τι 

άλλο δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια απόφαση έχεις;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Την τελευταία απόφαση. Εδώ μέσα εντυπώσεις δεν θα αφήνονται.  

Όποιος θέλει  θα παίρνει  την απάντηση. Αυτή είναι η απόφαση. Για να 

τελειώνουμε με αυτό.   

 Το δεύτερο. Αυτό ήταν το πρώτο, γιατί  θα πρέπει να ακούγονται 

μερικά πράγματα. Το δεύτερο. Είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  με σφικτή 

πολιτική δώσαμε 5 εκατομμύρια.  Με σφικτή πολιτική.  Λοιπόν τι  τ ο 

καλύτερο; Να συνεχίσουμε την σφικτή πολιτική.  Γιατί  ο κ.  Γκότσης 

έβαλε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εάν η Κ.Ε.Δ.Ε.,  εάν επιτευχθεί  αυτό 

το αποτέλεσμα, να παρθούν δάνεια δηλαδή άτοκα, τότε εμείς  

υπογράφοντας μια τέτοια σύναψη δανείου δεν μπορούμε να αλλάξουμε  

απόφαση. Τελείωσε,  θα προχωρήσει έτσι.  Γιατί  αυτό μπορεί να είναι 

και εφικτό στο μέλλον,  μια που από ότι  αντιλαμβάνομαι ότι  οι  Δήμοι 

στενάζουν.  Και κανένας δεν είπε ότι  ο Δήμος Σερρών είναι εύρωστος 

και έχει  πακτωλό χρημάτων.  

 Εμείς λέμε ότι  με σφικτή πολιτική λέτε εσείς  ότι  μπορέσατε και 

δώσατε κάποια λεφτά στην αγορά και καλά κάνατε.  Όλοι αυτό θα 

κάναμε.  Όμως πιστεύω ότι  η σφικτή πολιτική μπορεί να συνεχιστεί  και 

μετά.  Δηλαδή να μην πάρουμε τόσο μεγάλο δάνειο.   

 Και κάτι  τελευταίο για τα . .  επειδή πολύ συζητιέται,  κύριε 

Πρόεδρε,  θα πρέπει να ξέρουν όλοι εδώ μέσα ότι  ήταν άλλο το 2010 

και άλλο το 2012. Είναι πολύ διαφορετικές οι  συνθήκες.  Να το πει  

κάποιος εδώ από τους κυρίους συναδέλφους εάν φανταζόταν αυτή την 

οικονομική κρίση το 2010 μέχρι σήμερα. Εγώ πάντως δεν την 

φανταζόμουνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήσασταν σαφής.  Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  νομίζω ότι  εδώ οι συνάδελφοι δεν θυμούνται καλά. . .  

στο οποίο τα γραπτά υπάρχουν.  Τι θέλω να πω με αυτό; Στην πρώτη 

συνεδρίαση στην Οικονομική Επιτροπή όταν ήρθε το θέμα του δανείου 

πραγματικά εγώ και ο κ.  Γκότσης βλέποντας τα στοιχεία από τον 

υπηρεσιακό παράγοντα είπαμε ναι μεν καταρχήν είμαστε σύμφωνοι,  

όταν όμως ρωτήσαμε τον υπηρεσιακό παράγοντα  για το εάν τυχόν θα 

προκύψουν νέα στοιχεία,  υπάρχουν νέα στοιχεία;  Η τοποθέτησή μας 

ήταν διαφορετική αφού τα μελετήσουμε όλα αυτά και πραγματικά με το 

που ήρθαν τα νέα στοιχεία τοποθετηθήκαμε.   

 Να σταματήσουν λοιπόν να . .  τις  εντυπώσεις και την καραμέλα 

αυτή, η οποία εδώ και καιρό συνεχίζεται από τον συγκεκριμένο 

συνάδελφο. …  

 Εμείς,  αναφέρθηκε από τον κ.  Αντιδήμαρχο, πραγματικά στην 

Οικονομική Επιτροπή ψηφίζουμε θετικά,  δεν κάνουμε . .και δεν ψηφίζω 

ως πρόσωπο, ψηφίζω εκπροσωπώντας την παράταξή μου. Άρα λοιπόν 

συμβάλλουμε θετικά απέναντι  στην υλοποίηση  του δύσκολου έργου την 

σημερινή εποχή που έχει  αναλάβει η δημοτική αρχή. Να μην λέμε 

λοιπόν συνεχώς ότι  κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Τα 

πεπραγμένα το λένε με τις  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.   

 Ανέφερε ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  έγιναν,  θα σταλούν κάποια 

σημειώματα για να γίνουν εισπράξεις.  Ναι,  κύριε Δήμαρχε,  . .  και 

πέρυσι και φέτος ξεκινάμε,  διότι  εδώ δημιουργείται ένα θέμα, κ.  

Αντιδήμαρχε.  Πρέπει να πληρώσουμε όλοι,  για μένα είναι το αίσθημα 

το δικαίου.  Δεν μπορεί άλλοι να πληρώνουν κα ι άλλοι να μην 

πληρώνουν.   

 Άρα λοιπόν,  πρέπει να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα όπως προλόγισα. Όσον αφορά τις  αποφάσεις οι  
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οποίες είναι ομόφωνες σε θέματα προμηθευτών, το δήλωσα στην 

Οικονομική Επιτροπή, στο θέμα του δανείου όμως δια του α ρχηγού μας 

τοποθετηθήκαμε και εμείς  τι  ακριβώς συμβαίνει  όσον αφορά την 

εξόφληση προμηθευτών και συγκεκριμένα σε δαπάνες και εξοφλήσεις 

δηλαδή ποσών πολύ μικρών των 50 και των 100 ευρώ . .  

 Άρα λοιπόν,  είμαστε θετικοί εκεί  που πρέπει να είμαστε και όσον 

αφορά το δάνειο,  γιατί  είπατε προηγουμένως ότι  όλες οι  παρατάξεις  

θέλανε να πάρουν δάνεια και ήταν σύμφωνες προεκλογικά, βεβαίως κ.  

Αντιδήμαρχε,  βεβαίως,  τι  λέγαμε όμως; Να πάρουμε ένα δάνειο στο 

οποίο θα τα καλύψουμε όλα μέσα και να έχει  ο Δήμος να οφείλει  μ όνο 

σε μια,  σε έναν φορέα, τον Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως δηλαδή 

παλαιότερα είχε κάνει  ο κ.  Μωυσιάδης.  

 Αυτή είναι  η πραγματικότητα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να διαστρεβλώνουμε αυτά τα οποία λέμε σε ένα όργανο στο οποίο 

συμμετέχουμε.   

 Αυτά ήθελα να πω. Ας ευχαριστώ. Η παράταξή μου δεν θα 

ψηφίσει για άλλη μια φορά θετικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Μια… στον κ.  Γαλάνη. Κύριε Γαλάνη δεν σας επιτρέπω να μην . .  ποιος 

είπε το όνομά μου. Καλοπροαίρετα,  όταν λέω κάτι  να λέτε ότι  ο 

Κοτρώνης το είπε.  Όχι κάποιοι  το είπαν.    

 Εγώ δεν είπα ότι  επιλέξατε εσείς  τα ονόματα των 

επιχειρηματικών με τους οποίους έχετε κάποια σχέση. Εγώ είπα ότι  τα 

ονόματα που είδα εκεί ,  που ήρθαν πράγματι από τους υπηρεσιακούς,  

ενδεχομένως να τα είδατε και είπατε ότι  αυτοί είναι δικοί μας,  άρα ας 
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πάρουν το δάνειο.  Αυτό εγώ ως μομφή στα καταλογίζω. Όχι ότι  

επιλέξατε να πάρουν τα λεφτά κάποιοι  συγκεκριμένοι.   

 Δεύτερον.  Γι΄ αυτό που λέει  τώρα ο κ.  Γκότσης,  ως πληροφορία,  

εγώ το καταθέτω ως πραγματικότητα. Ας το ψάξει  ο κ.  Δήμαρχος,  όμως 

δεν είναι . .ακριβώς έτσι.  Χθες επειδή ήμουνα στο Σιδηρόκαστρο και 

μιλήσαμε με τον κ.  Καρύδα, είπε ότι  στην συνάντηση για το γνωστό 

πρόβλημα που έχει  ο Δήμος Σιδηροκάστρου, εάν ξέρετε,  με 

. .Στυλιανίδη,  είπε ότι  ενδεχομένως,  να τακτοποιη θούν αυτά τα χρέη για 

όσα χρέη όμως υπάρχουν . .και δικαστικές αποφάσεις.  Δεν είπε 

για…όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαφημιστεί  γιατί  σκεφτείτε να 

ισχύσει αυτό που λέει  ο κ.  Γκότσης και εμείς  να πληρώνουμε 6 και 7 

και 8% και οι  άλλοι να το παίρνουν . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλύφθηκα από τον κ.  . .δυο λέξεις  θα πω. Και εγώ θα πω το όνομα, ο 

κ.  Χασαπίδης επιμένει  σε αυτό.  Εμείς στην πρώτη συνεδρίαση είπαμε 

ότι  δεν είμαστε αντίθετοι στην λήψη δανείου αρκεί όμως να έχουμε 

στοιχεία που θα επιτρέπουν την λήψη αυτή του δανείου από τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες.  Και μάλιστα σε εκείνη την συνεδρίαση είπα,  

τι  λέει  και ο Σύλλογος των Εργαζομένων; Ποια θέση έχει;  Γιατί  και 

αυτοί συμμετέχουν στον Δήμο. Είναι ένας θεσμός,  ένας παράγοντας 

που βοηθάει τον Δήμο σε κάθε κατεύθυνση.  

 Μάλιστα ο κύριος μου είπε λέει  ότι  δουλειά έχουν αυτοί και τα 

λοιπά. Τέλος πάντων, αυτά είναι κουτσομπολιά.   

 Θέλω να πω ότι  εμείς  δεν ήμασταν αντίθετοι.  Εφόσον όμως 

είδαμε την όλη κατάσταση, συζήτησα εδώ με την παράταξή μου και 
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είπαμε το ένα εκατομμύριο και στην δεύτερη συνεδρίαση που είχαμε 

είπαμε ότι  ερευνώντας τα στοιχεία ο Δήμος αδυνατεί  για τα 2 

εκατομμύρια,  έτσι μας είπαν οι  υπηρεσιακοί παράγοντες γι΄ αυτό 

καταλήγουμε στο ένα εκατομμύρια και είμαστε αντίθετοι σε αυτό.   

 Αυτά  για να τα διευκρινίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη, εάν σηκώσατε το χέρι…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σήκωσα το χέρι.  Εάν δεν το είδε ο γραμματέας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράλειψη δική μου που δεν είδα ότι  σήκωσε το χέρι.  Παρακαλώ έχετε 

δυο λεπτά στην διάθεσή σας.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ θα σταθώ μόνο στην επιχειρηματολογία των δυο συναδέλφων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χάσαμε περισσότερο χρόνο από τα δυο λεπτά. Παρακαλώ έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ :  

Θέλω να απαντήσω στους δυο συναδέλφους κυρίως της Οικονομικής 

Επιτροπής,  το να αλλάξουν άποψη γιατί  ήρθαν απροετοίμαστοι,  

ενδεχομένως,  στην πρώτη συνεδρίαση, μίλησα για την πρώτη 
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συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Αυτό που επικαλείται ο κ.  

Μηλίδης ήταν μεταγενέστερη συνεδρίαση. Στην πρώτη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής η απόφαση ήταν ομόφωνη. Οι δημοτικοί 

σύμβουλοι,  ο κ.  Γκότσης,  κ.  Χρυσανθίδης Βασίλειος εγκρίνουν την 

σύναψη του εν λόγω δανείου και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Θα το διαβάσω. Και αυτό που επικαλεστήκατε στην μεταγενέστερη 

συνεδρίαση είναι ότι ,  γ ιατί  τότε είχε ανακοινωθεί ότι  έρχονται στον 

Δήμο ένα εκατομμύριο παρακρατηθέντες και είπαμε ότι  αυτά τα λεφτά 

θα τα δώσουμε στην θέση του δανείου.  Αυτά τα λεφτά δεν  ήρθαν ποτέ 

στον Δήμο. Άρα τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι θετικά σε ότι  έχει  

σχέση με τις  δυνατότητες του Δήμου, είναι αρνητικά. Όλες οι  

επιχορηγήσεις μειώνονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μου δώσει τον χρόνο το προεδρείο θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μπορείτε να δικαιολογηθείτε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Εάν μου επιτρέψει το προεδρείο και μου δώσει τον χρόνο να το 

διαβάσω. Πολιτικά είστε εκτεθειμένοι.  Εάν ήρθατε απροετοίμαστοι 

στην πρώτη  Οικονομική Επιτροπή και αλλάξατε άποψη γιατί  στις  

παρατάξεις  όταν συζητήθηκαν τα θέματα διαμορφώθηκε διαφορετική 

άποψη, να έχετε το θάρρος να το πείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν ο υπουργός μίλησε για δ ικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες,  σας 

πληροφορώ ότι  στις  οφειλές που έχουμε και έχει  . .ποσό για να 

πληρώσουμε το δάνειο,  δεν έχουμε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.  

Αυτό το ξεκαθαρίζω. Άρα δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση.  

 Δεύτερον.  Αυτό που αναφέρει ο κ.  συνάδελφος,  ότι  . .μια και 

καλή, στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρώτο –πρώτο έλεγε η μείζονα 

αντιπολίτευση και όχι  η ελάσσονα, έλεγε η μείζονα αντιπολίτευση να 

πάρουμε ένα εκατομμύριο ευρώ γιατί;  Γιατί  θα παίρναμε και τους 

παρακρατηθέντες πόρους 1.300.000 ευρ ώ. Δεν τους πήραμε ποτέ μέχρι 

σήμερα.  

 Ουσιαστικά για μένα θα έπρεπε να υπάρξει μια συναίνεση. Εγώ 

σέβομαι την θέση σας ότι  είδατε τα δεδομένα και είχατε επιφυλάξεις 

παρά την πρώτη σας αρχική θετική τοποθέτηση. Το καταλαβαίνω. 

Είδατε τα δεδομένα και λέμε ότι  μέχρι ένα εκατομμύριο.  Το 

αντιλαμβάνομαι.   

 Απλά σας λέω ειλικρινά ότι  το 1.800.000 θα έρθει  στην αγορά ως 

μάννα εξ ουρανού. Τα έχει  ανάγκη η αγορά. Δεν έχει  περιθώριο.  Αυτό 
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λέω μόνο, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω. Η αγορά που είχε άνεση επί 

μηνών, δεν έχει  πλέον άνεση ούτε μιας μέρας.  Αυτή είναι η κατάσταση 

της αγοράς.  Ούτε λεπτό κ.  πρόεδρε.  Δεν πιστώνει κανένας κανέναν 

χωρίς ρευστό.   

 Ευχαριστώ πολύ κ.  συνάδελφε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε κλείστε το θέμα εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες κα ι κύριοι  σύμβουλοι,  είναι απέναντί  μας και ο 

πρώην Δήμαρχος του Δήμου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δική μου παράλειψη κύριε Δήμαρχε,  να καλωσορίσουμε τον κ.  Βασίλη  

Κετσετζή πρώην Δήμαρχο και νυν δημοτικό σύμβουλο, βέβαια,  του 

Δήμου Στρυμόνα.  

Κος ΚΑΤΣΕΤΖΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του.  Το ότι  μας ενέκρινε η 

τράπεζα δάνειο είναι μεγάλη επιτυχία αυτή την εποχή. Ξέρετε οι  

τράπεζες δεν δίνουν δάνεια.  Προσπαθούν και άλλοι Δήμοι να πάρουν 

δάνεια,  δεν τους δίνουν.  Αυτό σημαίνει  ότι  ο Δήμος Σερρών έχει  

κάποια αξιοπιστία,  έχει  κάποιο πρόσωπο και πρέπει να σας πω ότι  την 

τελευταία φορά που επισκέφτηκα το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και μίλησα με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
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Δανείων και τον Διευθυντή απόρησαν οι  άνθρωποι με την ρευστότητα 

που έχουμε.  Λένε ότι  μπράβο σας που δίνετε τόσο χρήμα στα χρέη.  

 Και πρέπει να πούμε εδώ ότι  είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του 

Καλλικράτη το 80% να δίνουμε στα χρέη. Εμείς δίνουμε το 100% με 

μεγάλο κόστος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Προτιμούμε δηλαδή να 

κλείσουμε μια . .και να διαμαρτύρεται ο κόσμος,  παρά να 

διαμαρτύρεται η αγορά που έχει  τόσο μεγάλη ανάγκη το χρήμα. Μια 

αγορά που πεθαίνει .   

 Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος ότι  εάν ήταν άνθρωποι 

της αγοράς εδώ θα στεναχωριόντουσαν πάρα πολύ με αυτά που 

άκουσαν, διότι  τα μαγαζιά κλείνουν σωρηδόν,  το έναν μετά το άλλο. 

ούτε μπορεί να περιμένουν με τους ρυθμούς που πάμε εμείς  για την 

αποπληρωμή χρεών να έρθει  η σειρά τους και να τους αποπληρώσουμε 

όλους.  Δεν αντέχουν.   

 Η λήψη ενός μικρού δανείου ήταν θέση μας και κατά την 

προηγούμενη δημαρχιακή θητεία και μάλιστα όταν ο Δήμος ήταν 

μικρός.  Δεν ήταν αυτό ο τεράστιος Δήμος.  Γιατί  ακούω να λέτε τώρα 

ότι  θέλουμε τεράστιο δάνειο.  Μεγάλο δάνειο.  Που το είδατε το μεγάλ ο 

δάνειο;   Είναι μεγάλο δάνειο 1.800 γι΄ αυτόν τον τεράστιο Δήμο; Πολύ 

μικρό είναι το δάνειο που παίρνουμε,  ήταν και προεκλογική μας 

δέσμευση, όχι  μόνο θέση μας κατά την προηγούμενη δημαρχιακή 

θητεία.  Ήταν και προεκλογική μας δέσμευση αλλά υπενθυμίζω  

προεκλογικά και οι  δυο συνδυασμοί,  η μείζονα . .και η ελάσσονα 

αντιπολίτευση ήταν υπέρ της λήψης δανείου.  Η ελάσσονα 

αντιπολίτευση έλεγε να πάρουμε ένα δάνειο και να ξεχρεώσουμε όλα 

τα προηγούμενα δάνεια,  να τα ενσωματώσουμε όλα τα προηγούμενα 

δάνεια και όλα τα  χρέη.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας το δείξω. Ένα δάνειο όσο είναι τα χρέη, τόσο δάνειο να 

πάρουμε λέγατε.  Βεβαίως θα το βρω και θα το παίξω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτό που λέτε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βεβαίως έτσι είναι.  Βεβαίως.  Αυτό λέγατε.  Τώρα…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δυστυχώς επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία.  Και εγώ ήθελα να σας 

διακόψω, δεν διέκοψα κανέναν.  Και εγώ αγανακτώ με αυτά που ακούω 

και δεν διακόπτω κανέναν.  Περιμένω να έρθει  η σειρά μου για να τα 

αποδεχθώ. Επιτέλους ,  μάθετε να σέβεστε τον Κανονισμό. Επιτέλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι λέγατε.  Αυτή ήταν η προεκλογική μας δέσμευση, αυτή ήταν η 

θέση μας κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας.  

Εμείς δεν αλλάξαμε θέση και εάν ήσασ ταν υπέρ του δανείου το 2010 

που ήταν τα πράγματα καλύτερα και τώρα χειροτέρευσαν, μα είναι 

δυνατόν κάποιος να μην είναι υπέρ του δανείου όταν η κατάσταση 

είναι τραγική προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να επιβιώσει και να 

δώσει τα χρέη στην αγορά;  
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 Θα ήθελα να απαντήσω και σε κάποια άλλα πράγματα που 

ειπώθηκαν. Λοιπόν,  δεν παίρνουμε απεριόριστα δάνεια.  Είναι το πρώτο 

δάνειο που παίρνουμε και μάλιστα είναι μικρό δάνειο.   

 Ακούστηκε ότι  μπορούσατε να κάνετε καλύτερη διαχείριση και με 

την καλύτερη διαχείριση να αποπληρώσετε τα δάνεια και τα λοιπά και 

ότι  θα αφήσετε,  αυτές τις  δόσεις θα τις  αφήσετε σε επόμενες δημοτικές 

αρχές.    

 Είπα και προηγουμένως, μπορούσαμε το 80% μόνο να δίνουμε.  

Δίνουμε το 100% των χρημάτων. Είτε ΣΑΤΑ ήταν είτε 

παρακρατηθέντες πόροι.   

 Πολύ καλή διαχείριση κάναμε και να σας πω παραδείγματα. 

Περιστολής δαπανών, αύξησης εσόδων. Δεν πληρώνουμε ενοίκιο για 

την Πολεοδομία.  Ήρθε εδώ. Μεταφέραμε παιδικούς σταθμούς που 

πληρώναμε ενοίκια,  τέσσερις,  πέντε παιδικούς σταθμούς σε δημοτικά 

κτίρια.  Το ΚΕΠ επίσης μεταφέρεται,  προς στιγμή στην Δυτική Θράκης 

εδώ και εν συνεχεία θα πάει στο κτίριο του Ορφανοτροφείου.   

 Αυτή την στιγμή ο Δήμος δεν πληρώνει ενοίκιο ή εάν πληρώνει 

ελάχιστα σε κάποια χωριά.  Πήγαμε σε δημοτικά κτίρια και τα λοιπά.  

 Παράλληλα με την περιστολή των δαπανών, αυτό ξέρετε πόσα 

λεφτά είναι το ότι  δεν πληρώνουμε ενοίκιο;  Μόνο να σας πω για την 

Πολεοδομία 2.000 ευρώ τον μήνα.  

 Πέρα από αυτό,  την περιστολή των δαπανών, προσπαθήσαμε  να 

κάνουμε και ένα νοικοκύρεμα αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία 

μας.  Ρήμαζε το δημοτικό αναψυκτήριο στην κοιλάδα Αγίων 

Αναργύρων. Το επαναλειτουργήσαμε.  Και εισπράττουμε και κάποια 

έσοδα. Έχουμε κάποια έσοδα. Ρήμαζε,  ήταν χωματερή του δημοτικό 

αναψυκτήριο του Αγίου Ιωάννη. Ήταν χωματερή και άνδρο 
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ναρκομανών το Θεατράκι.  Το κυλικείο.  Όλα αυτά τα νοικοκυρέψαμε, 

τα βάλαμε σε διαγωνισμούς και παίρνουμε κάποια μικρά έσοδα. Δεν 

έχει  σημασία,  είναι ένα νοικοκύρεμα.  

 Βγάλαμε σε δημοπρασία τα 400 στρέμματα που έχω εδώ στο 

αγρόκτημα των Σερρών. Είναι σε εξέλιξη.  Δεν ξέ ρουμε τι  θα γίνει ,  εάν 

θα βρεθεί  ανάδοχος ή όχι .  Το ίδιο κάναμε στην Βροντού. Στην Ορεινή.  

Δηλαδή το ίδιο  κάνουμε και μέσα από προγράμματα. προσπαθούμε να 

αξιοποιήσουμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για να έχουμε 

οικονομία.  Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, τα σχολεία .  Βάζουμε φωτοβολταϊκά σε 

27 σχολεία.   

 Όλα αυτά δείχνουν ένα πνεύμα νοικοκυρέματος,  περιστολή 

δαπανών, ότι  μπορούμε να κόψουμε το κόβουμε και από την άλλη ότι  

μπορούμε να εισπράξουμε,  εισπράττουμε.   

Όμως ο μαγαζάτορας που έχει  να παίρνει  τα λεφτά του από τον Δήμο 

εδώ και τρία,  τέσσερα χρόνια,  δεν αντέχει .  Ελάτε να δείτε τι  γίνεται 

κάθε μέρα. Λαϊκό προσκύνημα γίνεται.  Δεν αντέχει .  Εκπέμπει SOS και 

λέει  ότι  δώστε μου τα λεφτά και πολύ καλά κάνουμε και παίρνουμε 

αυτό το δάνειο.  

 Όσον αφορά για τις  δόσεις που θα επωμιστούν δήθεν οι  επόμενες 

δημοτικές αρχές,  αυτό που έχω να πω είναι ότι  στην επόμενη θητεία θα 

υπάρχουν λίγα χρέη. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος.  Ξέρετε τι  μεγάλη 

υπόθεση είναι να έχεις  λίγα χρέη; Το ξέρουμε όλοι και στα σπίτια μας.  

Άλλο να χρωστάς 100 .000 και άλλο να χρωστάς 10.000. Λοιπόν,  θα 

περιοριστούν τα χρέη κατά πολύ στην επόμενη θητεία και αυτό θα είναι 

το μεγάλο επίτευγμα.  

 Λοιπόν,  ότι  δίνουμε το 80% από τα χρέη που δίνουμε είναι δική 

μας.  Αυτή ήταν μια εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και 
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ψηφίστηκε,  συγνώμη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και ο 

κατάλογος αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή. 

Για όνομα του Θεού. Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος από οφειλές.   

 Άμα δείτε τον κατάλογο πάει κατά ημερομηνία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αρχίζουν από τις  παλαιές ημερομηνίες και ερχόμαστε προς τα κάτω. 

Δηλαδή για όνομα του Θεού, η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει  κάποια 

όρια.  Αυτό δεν είναι πολιτισμός νομίζω.  

 Τώρα, όσον αφορά και τελειώνω, εάν θα μας δώσουν χρήματα για 

να ξοφλήσουμε τα χρέη μας,  εάν θα μας δώσουν, κ.  Γκότση χρήματα, 

ναι,  …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ σας απαντώ . .Εάν θα μας δώσουν χρήματα για τα χρέη είναι μόνο 

για τα χρέη του Δήμου. Έχουν χρέη και τα νομικά πρόσωπα. Έχει χρέ η 

η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  έχει  χρέη το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  εκείνα πως θα τα δώσουμε; Θα 

τα δώσουμε από αυτό το δάνειο.  Δεν θέλετε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό που θα πάρουμε τώρα. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κατάλογο σε 

συνεννόηση με το Ταμείο Παρακαταθ ηκών και Δανείων. Θα πάνε πάλι 

για χρέη. Πάλι για χρέη θα πάει το δάνειο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

89 

Δεν μπορεί να γίνει  αυτό που λέτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορεί να γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ να ψηφίσετε όλοι το δάνειο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι .  Ναι ο κ.  Στεργίου.  Την θέση της 

παράταξής σας,  . .δηλαδή, η κυρία Σαραντίδου; Όχι.  Κύριε Χρυσανθίδη; 

Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέμε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την παρατήρηση την εξής:  έπρεπε αυτό που ψηφίσαμε,  τις  παλαιές 

οφειλές,  από τις  παλαιές οφειλές προς τις  εγγύς.  Αυτή η λίστα που μας 

δώσατε είναι οι  τελευταίες του ΄11.  Δηλαδή κωδικοποιημένα άλλα 

λίστα δια περιγραφής αναφέρατε και άλλη προσκομίσατε τελικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη. Όχι.  Όχι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι όταν γίνεται ψηφοφορία σας παρακαλώ πάρα πολύ σχόλια 

κανένα. Απαγορεύεται.  Κύριε Φωτιάδη δε ν σέβεστε τον Κανονισμό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν τον σέβομαι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βέβαια.  Όταν κάνουμε σχόλια την ώρα της ψηφοφορίας είστε φάουλ. 

Πώς να το κάνουμε δηλαδή; Κάνετε παράβαση του Κανονισμού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ. Διατυπώνετε την ψήφο σας την αρνητική, έχει  

καταγραφεί…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ναι,  ναι,  ναι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με την αιτιολόγηση….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να σταματήσετε;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την  

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:524/2012)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο. Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7ο  :  

Έγκριση αναμόρφωσης πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικ. έτους 2012 για Την ενίσχυση των κωδικών που αφορούν  

 τις οφειλές παρελθόντων ετών και τα δικαστικά έξοδα και   

την δημιουργία κωδικού για τους τόκους δανείου Ταμείου  

Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Προς τον κ.  Αντιδήμαρχο. Το ποσό των 160.000 μου φαίνεται υπέρογκο 

στα λοιπά έξοδα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεστε καθόλου κ.  Χρυσανθίδη,  στο μικρόφωνό σας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Ενισχύεται  ο κωδικός ΚΑ8117 στο δεύτερο με ποσό 160.000 ευρώ 

λοιπά έξοδα. Ξέρετε γιατί  είναι τόσο αυξημένος,  τι  είναι τα λοιπά 

έξοδα;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

.λογιστική ανάγκη…  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άλλο αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το έχει  ανάγκη λογιστικά και γι΄ αυτό το τακτοποιεί  με α υτό τον 

τρόπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε είναι κάτι  προμήθειες,  είναι κάτι  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το εισηγείται η υπηρεσία.  Είναι καθαρά τεχνικό θέμα εάν το θέλετε να 

το ψηφίσετε.  Τεχνικό θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .και είναι τεχνικό θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

160.000 έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία κύριοι  συνάδελφοι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  

Νιζάμης ναι.  Ναι,  ναι η παράταξη του κ.  Μηλίδη. Κύριε Χρυσανθίδη;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για το 160, όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Μόνο για το 160, τα υπόλοιπα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι για τα υπόλοιπα. Όχι για το 160. Ο κ.  Κοτρώνης; Παρών. Οι 

υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο γραμματέας με την παράταξη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο όγδοο θέμα. Σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

εάν δεν έχετε λόγο σοβαρό να βγείτε έξω από την αίθουσα παραμείνετε 

σας παρακαλώ μέσα. Δεν είναι κακό. Σας βλέπω με μεγάλη 

κινητικότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανήσυχοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ανήσυχοι κάποιοι  συνάδελφοι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:525/2012)  

……………………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 41.000,00 € από την Πολιτική  

 Προστασία ΣΑΕ 055 και κατανομή αυτής σε δράσεις πρόληψης  

και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, που προκύπτουν  

από πιθανές καταστροφές που προκαλούνται από θεομηνίες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΑΕ σημαίνει  Συλλογική Απόφαση Έργου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πραγματικά ήταν ένα θέμα, με συγχωρείτε που σας 

διακόπτω, με ενημέρωσε η προϊσταμένη, όπως σας είπα είναι τεχνικό 

θέμα και αφορούσε την …τεχνικό θέμα, όπως το ανέφερε.  Ήταν για να 

καλύψει τις  οφειλές παρελθόντων ετών τεχνικά.  Αυτή την απάντηση 

μου έδωσε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να τις  δούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  τελείωσε το θέμα. Είμαστε στο όγδοο. Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι στην διάθεσή σας.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 526/2012)  

……………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9ο  :  

Έγκριση τροποποίησης άδειας υπαίθριου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Πόσες άδειες είναι αυτές και με ποια 

διαδικασία τις  τροποποιούμε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια άδεια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Μια άδεια την ξέρω, πόσες άδειες είναι  αυτές στο σύνολο που έχουμε 

εκδώσει και πως έρχεται αυτή η αλλαγή; Διότι  η εμπειρία μου λέει  ότι  

αυτές γίνονται με ποσοστά και όποιος . .δεν μπορεί να μεταπηδήσει 

στην άλλη. Πως γίνεται αυτή με ευκολία;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εδώ αναφέρεται και ο νόμος.  Εννοείτ ε πόσα είναι τα κουλούρια;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας λέω ότι  η εμπειρία μου λέει  ότι  είχε ποσοστά 30% για είδη 

γης.  30% για . .Εδώ πως μεταπηδάει ο ένας;  Αυτό δεν συνέβαινε στο 

παρελθόν.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω πολύ καλά τι  λέω. Μπορεί να γίνει  αλλαγή έτσι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βάσει του τάδε νόμου μπορεί να γίνει ,  ναι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεσμεύομαι σε αυτό.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και εγώ είχα την επιφύλαξη, αλλά …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς δεν αλλάζαμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είχαμε αριθμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το ψηφίζετε ως παράταξη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .εμείς  λέμε ότι  δεν είναι,  να το πω σύννομο, συμβατό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν είναι συμβατό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  ναι.  Εάν δεν είναι,  όχι .  Ωραία.  Σαφής.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 527/2012)  

…………………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

Θέμα 10 ο  :  

Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας  

 με το Δήμο Ν. Ζίχνης για τη υποστήριξή του με τις  ειδικότητες  

 γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται  για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: /2012)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα. Στο ενδέκατο θέμα θα παρακαλούσα να αποχωρήσει 

από την αίθουσα ο κ.  Χατζημαργαρίτης στο Α γιατί  αφορά . .  ΚΤΕΑΛ 

του Ν. Σερρών και επειδή είναι και αντιπρόεδρος θα παρακαλούσα να 

εξέλθει  της αίθουσας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .πιο μπροστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πολύ σωστά έπραξε.   

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση σύναψης σύμβασης:  

α) με το αστικό ΚΤΕΑΛ Ν. Σερρών για τη μεταφορά  μαθητών  

 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών  

 για το σχολικό έτος 2012 -2013  και  

β) με το υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Σερρών για τη μεταφορά μαθητών  

πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών  

 για το σχολικό έτος    2012-2013  
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Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Η κυρία Μπιτζίδου η οποία είναι και 

εισηγήτρια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρία Αντιδήμαρχε δεν μας λέτε εδώ με ποια διαδικασία….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατάλογο κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να γράψει ο γραμματέας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Στο σημείο των ερωτήσεων ο κ.  Φωτιάδης.  Κανένας άλλος συνάδελφος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ερώτηση κανένας άλλος.  Ωραία,  ο κ.  Φωτιάδης έχει  τον λόγο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρωτούσα την κ.  Αντιδήμαρχος,  με ποια διαδικασία,  στα σχετικά δεν 

εντόπισα, εκτός και εάν έκανα λάθος,  έγινε δημοπρασία; Πώς 

προχωράμε σε αυτή την σύμβαση σύναψης;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όπως αναφέρει η εισήγηση στο πρώτο, λέει  ότι  σύμφωνα με την ΚΥΑ 

ιεραρχούνται οι  τρόποι μεταφοράς των μαθητών. Α) δημόσια 

συγκοινωνία.  Είναι το πρόγραμμα συγκοινωνία,  με το οποίο μπορούμε 

να συνάψουμε,  σαν πρώτη επιλογή, σύμβαση και στην συγκεκριμένη 

περίπτωση με τα αστικά και με τα υπεραστικά και επίσης λέει  στο 3 ότι  
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η μεταφορά μαθητών μέσω αυτής της διαδικασίας επιδοτούνται με τ ο 

80% της αποζημίωσης.  Άρα δηλαδή διαπραγματευόμαστε με 

χαμηλότερη τιμή την μεταφορά των μαθητών μέσω αυτής της πρώτης 

πρότασης που προτείνει  το Υπουργείο.  Μέσω ΚΥΑ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω κάτι;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή κυρία Αντιδήμαρχε  λέτε ότι  έχουμε 20% έκπτωση επί του 

προϊόντος του μαθηματικού τύπου, εάν κατάλαβα καλά;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

20% επί της διαπραγματευόμενης τιμής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  μου απαντάτε.  20% επί ποιας βάσεως;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Επί της βάσεως, όπως προτείνεται από το Υπο υργείο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει μαθηματικός τύπος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Και βάσει του μαθηματικού τύπου βγαίνει  το συνολικό κόστος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή 20% επι του προϊόντος…  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Του μαθηματικού τύπου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Νιζάμης.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

101 

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  εγώ δεν θα δώσω την θετική ψήφο 

στην έγκριση της σύμβασης,  θα επανέλθω στην πρόταση την οποία είχα 

καταθέσει στο προ ημερήσιας διάταξης θέμα που ετέθη με την 

μεταφορά των μαθητών με τα ταξί,  που εκ παραδρομής,  φαντάζομαι,  

κύριε Πρόεδρε,  το έθεσες σε ψηφοφορία.   

 Η πρότασή μου είναι η εξής:  το ποσό μεταφοράς των μαθητών, 

γενικά των μαθητών, να επιμεριστεί  στην οικογένεια του μαθητή που 

πράγματι κάνει  χρήση των μεταφορικών μέσων, ευθύνη των 

Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ αίδευσης των Διευθυντών του 

σχολείου και του Υπουργείο Παιδείας.   

 Θεωρώ ότι  τα ποσά τα οποία δαπανά η ελληνική πολιτεία και από 

τους μαθητές γενικά με τον τρόπο που γίνονται οι  συμβάσεις αυτές,  

είναι σπατάλες τεράστιες και γίνεται επιδότηση ιδιωτών 

επαγγελματιών.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε κύριε …  

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Θέλω να δώσω μια απάντηση στον κ.  Νιζάμη.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι,  έχετε τον λόγο κύριε.   

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Θέλω να μας πει  ο κ.  Νιζάμη γιατί  αυτό το μένος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο μικρόφωνο.  

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

102 

Θέλω να μου εξηγήσει,  γιατί  αυτός το μένος εναντίον των ιδιωτών 

επαγγελματιών; Δηλαδή οι  επαγγελματίες δεν είναι πολίτες της πόλης 

των Σερρών; Δεν προσφέρουν; Δεν απασχολούν προσωπικό; Γιατί  αυτή 

η θέση του ενάντια στους επαγγελματίες,  οι  οπο ίοι  μοχθούν και δίνουν 

δουλειά στους Σερραίους πολίτες;  Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το 

πράγμα και δεν θα ψηφίσει αυτό το …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δημητρίου ευχαριστούμε.  Είναι τοποθέτησή του.   

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Είπα ερώτηση να μας απαντήσει,  γιατί  αυτό το μένος;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα σας απαντήσει.  Να καταγραφεί  η πρόταση του κ.  Νιζάμη 

…Περνάμε σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κύριος Νιζάμης την πρότασή του.  Η παράταξη του κ.  Μηλίδη, ναι.  Η 

κυρία Σαραντίδου,  ναι.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη, ναι.  Κύριε 

Δημητρίου; Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο επόμενο θέμα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Νομίζω ότι  δεν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση των δυο…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

103 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται η αρνητική σας ψήφο κ.  Νιζάμη.  

Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας για την μεταφορά μαθητών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Σερρών    

για το σχολικό έτος 2012 -2013  και σύναψη σχετικής σύμβασης με 

το  ΚΤΕΛ Ν. Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 529/2012)  

…………………………… .  

 

Ομοίως με το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Ν. Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:530/2012)  

………………………………… .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.  
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Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση της υπ’αριθμ. 31/2012 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.  

«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών, περί ¨Έγκρισης ισολογισμού έτο υς 2011¨ .  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012)  

…………………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13 ο  :  

Ενημέρωση επί των αριθμ. 32,  33,  34 /  2012 αποφάσεων  

 της ΔΗ.Κ.Ε.  «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 532/2012)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής  

πίστωσης για την   προμήθεια:  

 

α) προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα,  

(εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης),  

β) σωλήνα υψηλής πίεσης  και  

γ) υλικών για επισκευή αντλίας λυμάτων βιολογικού  

καθαρισμού του  ΧΥΤΑ Σερρών  

(εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια ερώτηση μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  κύκλος ερωτήσεων. Για ποιο θέμα; Α, Β, Γ,  ποιο;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγη ησυχία και κλείστε την πόρτα. Όσοι θέλετε 

περάστε έξω, όσοι θέλετε περάστε μέσα. Λοιπόν,  ερωτήσεις κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι.  Η κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Και 

κλείσαμε.  Παρακαλώ κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ήθελα να ρωτήσω λίγο για τον χλοοτάπητα, αναφέρατε ότι  θα είναι 

εκεί  που γκρεμίσαμε τον . .δηλαδή . .την δημοτική αγορά. Αυτό θα γίνει  

προσωρινά μέχρι να γίνει  το πάρκο έτσι όπως είναι με μελέτη ή θα μπει 

ένα χλοοτάπητας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο Αντιδήμαρχος.  Θέλετε να κάνετε και εσείς  την 

ερώτηση, κ.  Χρυσανθίδη μήπως, γιατί  για χλοο τάπητα μάλλον 

σκέφτεστε.  Έτσι κατάλαβα. Κάντε και εσείς  την ερώτηση για να δοθεί  

συλλογικά και συνολικά μια απάντηση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέπω το ποσό και είναι σημαντικό 13.000 και η εισήγηση μιλάει για 

απευθείας ανάθεση. Η ερώτησή μου είναι,  κύριε Δήμαρχε ,  . .η 

διαδικασία των προσφορών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φυσικά, φυσικά.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα 

του χλοοτάπητα αφορά την διάστρωσή  του στον χώρο που γκρεμίστηκε 

στο κτίριο της δημοτικής αγοράς.  Θέλω να διευ κρινίσω ότι  αυτή την 

στιγμή έχει  ολοκληρώσει ο τοπογράφος τις  εργασίες της κατεδάφισης 

και τις  εργασίες της αποκομιδής των προϊόντων της κατεδάφισης.  

Παραλαμβάνει το έργο αύριο και στην συνέχεια ο Δήμος με δικά του 

μέσα θα μεταφέρει και θα στρώσει . .διάδρο μοι και κάποια άλλα 

στοιχεία,  όπως υποδομές και το σιντριβάνι,  βρύσες,  κάποια φωτιστικά 

και το μέρος που θα απομείνει  θα στρωθεί με αυτόν τον χλοοτάπητα.  

 Επειδή βιαζόμαστε και θέλουμε η εικόνα του χώρου να είναι 

όμορφη και γι΄ αυτό βάζουμε έτοιμο χλοοτάπ ητα ο οποίος θα είναι 

άμεσα, θα αναδείξει  άμεσα τον χώρο.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δηλαδή όλα τα άλλα τα έχουμε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για τα υπόλοιπα τα στοιχεία υπάρχει παρακάτω κάποιος 

προϋπολογιστικός πίνακας για την προμήθεια κρασπέδων, κυβόλιθων, 

πλακών πεζοδρομίων . Υπάρχει και ένα άλλο κονδύλι 6.800 περίπου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης  

για την   προμήθεια:  

α) προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  
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όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 333/2012)  

……………………………  

 

β) σωλήνα υψηλής πίεσης  και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:334/2012)  

……………………………  

 

γ) υλικών για επισκευή αντλίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού  

του  ΧΥΤΑ Σερρών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 335/2012)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.   
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Θέμα 15 ο  :  

Έγκριση εκτέλεσης του υπολοίπου της υπ’ αριθμ. 35793/22 -06-2012  

σύμβασης για την  προμήθεια ειδών καθαριότητας ποσού 4.834,56 €  

με ΦΠΑ από τον Ντίκογλου Αθανάσιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 536/2012)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις  

–  πλακοστρώσεις στα Τ. Δ.  του Δήμου Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απουσιάζει  και ο πρώην Δήμαρχος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 537/2012)  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου,  

για την εγγραφή του έργου  

¨Ανακατασκευή σιντριβανιού πλατείας Τ.Κ. Κα π. Μητρούση¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτι να πούμε εδώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου δεύτερη φορά …Τώρα πότε θα ξανά 

ξεκινήσει να δουλεύει ο μάστορας γι΄ αυτό το σιντριβά νι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα συνεχίσει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει γίνει  αυτό το έργο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή ήταν το σιντριβάνι το παλαιό,  το σκάψαμε, το βγάλανε στην 

επιφάνεια,  σκάψανε τις  γύρω τις  πέτρες και τις  υπόλοιπες…μετά τις  15 

Αυγούστου δεν φάνηκε ο μάστορας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός ο μάστορας που δούλευε θα πληρωθεί από αυτό το έργο που 

κάνουμε ανάθεση τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το σιντριβάνι προϋπήρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προϋπήρχε αλλά δούλευε τώρα κάποιος άνθρωπος,  εάν έχω τον λόγο 

μετά θα τοποθετηθώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Για το έργο αυτό υπάρχει κάποιος που το επιβλέπει,  υπάρχει  και 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν έχω τον λόγο.  Κοιτάξτε.  Έχουμε συμφωνήσει πάρα 

πολλές φορές,  πάρα πολλές φορές για έργα τα οποία υλοποιούνται και 

ερχόμαστε μετά να τα εγκρίνουμε εμείς  εδώ. Αυτό όπως βλέπω, 

παρατηρώντας έργα και μετά να έρχονται για έγκριση εδώ. Θα 

παρακαλούσα να σταματήσει κάπως. Δεν είπα να μην γίνονται εντελώς.  

Για κάποια έκτακτα τα πράγματα, μπορεί να γίνονται αλλά τα έχουμε 

κάνει  όλα έκτακτα. Αυτό νομίζω ότι  πρέπει να περιοριστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποια έργα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει τώρα δεν μπορώ να σας απαριθμήσω καμία δεκαπενταριά,  

εικοσαριά,  τα οποία …  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Τόσα πολλά έργα κάναμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνατε κ.  Σταυρόπουλε και στον τομέα της κυρίας Μπιτζίδου,  πόσα 

αναθέσαμε κ.  Μπιτζίδου από την ΣΑΤΑ σχολείων και πόσα αναθέσαμε 

και από αυτά; Δεν είναι το θέμα μας που αναθέτουμε,  το έχω ξαναπεί 

αλλά το θέμα είναι ότι  έρχονται για έγκριση αφού έχουν υλοποιηθεί .  

Ορισμένα μπορεί να γίνουν και με επείγοντα χαρακτήρα αλλά …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Υπήρχε το σιντριβάνι.  Έγιναν οι  εργασίες της αποκάλυψης και από 

υπαλλήλους του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ψηφίζεται ομόφωνα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Να δώσουμε τον λόγο λίγο στον κύριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα τι  δουλειά έχει  ο Προβατάς με τον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Ο Καπετάν Μητρούσης να μου πείτε ποιο χωριό είναι;  Άμα υπάρχει 

χωριό στην Ελλάδα Καπετάν Μητρούση να μου το πείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που γνωρίζετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Όχι,  δεν το γνωρίζω. Να μου το πείτε εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μητρούση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Εδώ γράφει Καπετάν Μητρούση. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί είναι το πρόβλημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει Τοπική Κοιν ότητα Καπετάν.  

Υπάρχει η Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση. Υπάρχει Μητρούση 
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σκέτο.  Άλλο το Μητρούση και άλλο το Καπετάν Μητρούση. Εδώ 

…Δημοτική Κοινότητα Καπετάν Μητρούση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστή η παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένας ήταν ο Καπετάν Μητρού σης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το όνομά του το έδωσε στο χωριό και για να τιμηθεί ακόμη 

περισσότερο αυτός ο ήρωας,  κ.  πρόεδρε του Προβατά, δόθηκε στο 

Τοπικό Διαμέρισμα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Δεν έχετε δίκαιο κ.  . .με συγχωρείτε,  δεν έχει  καθόλου δίκαιο ο 

Πρόεδρος.  Μα καθόλου δίκαιο δεν έχει .  Δεν μπορούνε να λένε Κάτω 

Μητρούση, Πέρα Μητρούση και Δώθε Μητρούση. Σας παρακαλώ πολύ. 

Ένας ήταν ο Καπετάν Μητρούσης.  Είτε σας αρέσει,  κύριε Πρόεδρε,  

είτε όχι .  Αυτός εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας.  Τα Άνω Μητρούσια και τα Κάτω Μητρούσια,  όπως τα αναφέρει 

και το υπουργείο,  Μητρουσίου,  αυτά για εσωτερική κατανάλωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένας ήταν ο Καπετάν Μητρούσης.  Εγώ έτσι θα το λέω όσο θα είμαι σε 

αυτή την έδρα. Τελεία,  παύλα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λέει Τοπική Κοινότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είτε σας αρέσει,  είτε όχι .  Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το δέκατο έβδομο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:538/2012)  

…………………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής  

 έκτασης στην ιδιοκτησία της κ.  Χατζηγεωργίου Ελένης.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ερώτηση από την κυρία Σαραντίδου.  Λίγη ησυχία από το 

σώμα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Αυτή η έκταση είναι που την φέραμε θέμα και σε προηγούμενο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Όπως είδατε τα τετραγωνικά είναι ελάχιστα.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Συγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το δέκα οκτώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 539/2012)  

………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα εννέα.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου  

εμβαδού 1.154 τ.μ.  που αποτελεί  τμήμα του αρ. 319 αγροτεμαχίου  

 του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια κ.  Μυστακίδη για το θέμα. Κύριοι  συνάδελφοι ησυχία 

μπορούμε να κάνουμε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό  είναι το θέμα . .σε ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το 

είχαμε αποσύρει.  Κακώς το είχαμε αποσύρει κατά την γνώμη μου. 

Κάποιοι  είπαν ότι  να το δούμε επιτόπου και κάποια τέτοια θέματα και 

τελικά ανάγκασαν τον Πρόεδρο να αποσύρει το θέμα.  

 Αφορά το θέμα αυτό την εκποίηση μιας λωρίδας δημοτικής γης,  η 

οποία είναι 1.154 τ.μ,  η οποία βρίσκεται βορείως από τρία χωράφια.  

Ένας από αυτούς τους ιδιοκτήτες,  που δεν γνωρίζω ποιος είναι αυτός,  

θέλει  να την πάρει την λωρίδα, η οποία,  επαναλαμβάνω, καλύπτει  

. .τριών χωραφιών, δεν ξέρω για ποιους λόγους.   

 Εμένα η εισήγησή μου είναι αρνητική και για πολλούς άλλους 

λόγους.   
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 Πρώτον, διότι  δεν υπάρχει προφανής ωφέλεια του Δήμου, το 

τίμημα είναι μικρό, είναι 1.000 ευρώ και άρα ο Δήμος δεν έχει  καμία 

ωφέλεια σοβαρή, σημαντ ική από αυτό το ακίνητο.   

 Δεύτερον,  ότι  αυτά τα χέρσα που με απόφαση Νομάρχη τελικά 

παραχωρήθηκαν στον Δήμο Σερρών εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς.  

Δηλαδή αυτοί που κάναμε την διανομή τα αφήσανε αυτά τα χέρσα για 

να υπάρχουν εκεί  και να μπορέσει να αναπτυχθε ί  η πανίδα της 

περιοχής,  οι  βοσκότοποι και για διάφορους άλλους λόγους.   

 Εκτός από αυτό δε,  η λωρίδα αυτή καταστρέφει το σχήμα των 

χωραφιών, το οποίο είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο από την 

διανομή και δεν μας ενδιαφέρει ποτέ ως τεχνικούς η σύσταση του 

εδάφους,  εάν είναι βράχος,  εάν είναι γόνιμο το έδαφος την στιγμή που 

βλέπουμε τον χάρτη και καταλαβαίνουμε ότι  είναι κάτι  το οποίο είναι 

άσχημο για την διανομή, διότι  εκτός από τα άλλα διακόπτει ,  

παίρνοντας αυτούς . .  διακόπτει  την επικοινωνία του χέρσου τμήμ ατος 

το οποίο βρίσκεται ανατολικά με το ρέμα που υπάρχει στην δυτική 

πλευρά.  

 Εκτός από αυτά όλα που ανέφερα, στη δημοπρασία εκεί  μπορεί να 

πάει ο καθένας να δώσει μια προσφορά και τελικά αντί  να το πάρει ο 

ενδιαφερόμενος,  ο οποίος θέλει  να το ενώσει με τ ο χωράφι του,  μπορεί 

να το πάρει κάποιος άλλος και εκτός από αυτό μπορεί να γίνει  και 

αντικείμενο εκβιασμού. Έχει γίνει  στο παρελθόν.  Δηλαδή από κάποιους 

οι  οποίοι  . .την δημοπρασία και για να το αφήσουν σε αυτόν που 

ενδιαφέρεται και καίγεται να το πάρει,  …  

 Για όλους αυτούς τους λόγους . .  προτείνω να μην ψηφίσει το 

συμβούλιο την εκποίηση και να …  

 Ευχαριστώ πολύ.  
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Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Την προηγούμενη φορά αποσύρθηκε το θέμα αυτό και συγκροτήσαμε 

μια τριμελή Επιτροπή για να πάει να κάνει  μια αυτοψία.  Έχω την 

εντύπωση ότι  ο Αντιδήμαρχος εισηγείται βάσει του χάρτη, επειδή είναι 

τεχνικός.  Εγώ πήγα αυτοβούλως και είδα το κομμάτι και το είπα και 

την προηγούμενη φορά, είναι ένα κομμάτι άχρηστο για τον Δήμο. Δεν 

έχει  καμία λειτουργικότητα. Είναι ένα πρανές που βρίσκεται α νάμεσα 

σε δυο αγροκτήματα που είναι σε διαφορετικό επίπεδο,  αυτό κάποιος 

θα το καταπατήσει,  θα το πάρει,  θα το περιφράξει.   

 Αυτά που λέει  για το όφελος,  το όφελος του Δήμου δεν είναι 

μεγάλο. Ενδεχομένως η Τοπική Κοινότητα ή η Επιτροπή υπολογίζει  

1.000 ευρώ το στρέμμα. Δεν είναι τόσο αλλά είναι το όφελος των 

δημοτών μας.   

 Έχει τις  επιφυλάξεις του ο Αντιδήμαρχος γιατί  την προηγούμενη 

δεκαετία έγιναν με τις  εκποιήσεις των αγροτεμαχίων στο Δήμο 

Λευκώνα..σε αυτή την διαδικασία,  αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ο 

κανόνας ότι  ξέρεις ,  δεν εκποιούμε από εδώ και στο εξής τίποτα 

δημοτική έκταση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το κομμάτι δεν 

έχει  καμία αξία για τον Δήμο, μπορεί όμως να βοηθήσει τον συνδημότη 

μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το σπείρει;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  έχει  ένα χωράφι 3,5 στρέμματα και θέλει  να το κάνει  άρτιο.  

Αυτή είναι η ουσία.  Αυτή είναι η ουσία και είναι ένα πρανές ανάμεσα 

στα δυο αγροκτήματα που δεν έχει…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Άρα η αξία γι΄ αυτόν είναι πολλαπλάσια.  Μήπως είναι οικόπεδο…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δήμαρχε,  είναι πολύ μακριά από τον οικισμό. Δεν έχει  καμία αξία εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως να απαντήσετε εφόσον δεν υπάρχει,  άλλη ερώτηση από το 

σώμα δεν υπάρχει.  Απαντήστε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .από την κοινωνική του πλευρά. Όμως εγώ ανέφερα τους λόγους και 

του ότι  ήταν άσκοπο να μεταβούμε . .που είπα ότι  δεν μας ενδιαφέρει η 

σύσταση του εδάφους ή η δυνατότητα να καλλιεργηθεί και ανέφερα 

κάποιους τεχνικούς παράγοντες και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο ησυχία κ.  Κατιρτζόγλου, σας παρακαλώ πολύ. Περιμέ νετε να 

ολοκληρώσει.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είπαμε ότι  υπήρχαν κάποιοι  λόγοι που αφέθηκαν αυτά τα κοινόχρηστα. 

Μπορεί να μην μπορεί να καλλιεργηθεί αλλά μπορούν να ζήσουν 

διάφορα πουλιά και ζώα.  

 Πέρα από αυτό όμως αυτή η λωρίδα που θα την δώσουμε χωρίς 

λόγο τελικά, χωρίς να έχουμε κανένα όφελος,  ξαφνικά διακόπτει  . .  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επί του χάρτου, γιατί  δεν έκανες αυτοψία Αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Σήμερα υπάρχουν μηχανήματα που  οποιοσδήποτε έδαφος μπορεί να το 

κάνουμε ότι  θέλουμε.  Εάν είναι βράχος να τον κάνουμε δρόμο και να 

τον διαμορφώσουμε. .  Διακόπτει  την επικοινωνία του χέρσου, που είναι 

ένα μεγάλο χέρσο με το ρέμα και τα ρέματα τι  ρόλο παίζουν τελικά 

στην φύση. Και δεν νομίζω ότι  υπάρχει  …  

 Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και ως τεχνικού και ως 

αντιδημάρχου και προτείνω στο σώμα να ψηφίσει ότι  θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η θέση σας κύριε Αντιδήμαρχε είναι να μην εκποιήσει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η θέση μου είναι να μην εκποιηθεί ,  διότι  δεν έχει  κανένα όφελος ο 

Δήμος και γιατί  μπορεί  να συμβούν διάφορα. Όπως, παραδείγματος 

χάρη, να ξεσηκωθεί ο διπλανός και να μας πει  ότι  πως δώσατε αυτή την 

λωρίδα και που . .το πρόσωπο; Οι δυο διπλανοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε,  μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προτείνω την μη εκποίηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,   ξεκινάμε από την μη εκποίηση. Παρακαλώ την πρόταση του κ.  

Μυστακίδη,  την μη εκποίηση. Ο κ.  Γρηγοριάδης;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Ο κ.  Σταυρόπουλος.  Μη εκποίηση. Μη εκπο ίηση. Ο κ.  

Χασαπίδης την εκποίηση. Μη εκποίηση. Μη εκποίηση και ο κ.  

Νιζάμης.  Κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Μη εκποίηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκποίηση η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κύριος δηλαδή Βασίλης 

Χρυσανθίδης,  ο κ.  Γάτσιος,  οι  υπόλοιποι;  Εσείς οι  τρεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Δήμου; Μη εκποίηση. Μη εκποίηση, μη εκποίηση. Ο 

γραμματέας την εκποίηση και ο Πρόεδρος την μη εκποίηση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  Η ΜΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 540/2012)  

……………………………… .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ¨Αποκατάσταση  
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 πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και  

αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)  

από τις πηγές  ως το βόρειο τμήμα του ΤΔ Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Μέχρι πότε θα πρέπει να 

παραδοθεί το έργο αυτό Αντιδήμαρχε; Γιατί  ταλαιπωρείται το έργο 

πολύ καιρό.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

24-6.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και δίνουμε παράταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεύτερη παράταση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

24-8-12.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24-8-12.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πέρασε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ετεροχρονισμένα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Πρόεδρε εγώ κάνω την ερώτηση επί της ουσίας,  εάν έχει  ο 

Αντιδήμαρχος υπόψη του πότε ολοκληρώνεται το έργο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απάντησα. Θα έπρεπε να έχει  ολοκληρωθεί 24 -6-2012, δόθηκε 

παράταση. Τώρα ζητάμε παράταση μέχρι 24 -8-12. Μέχρι τώρα δηλαδή.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και θα έρθουμε αύριο να δώσουμε νέα παράταση ετεροχρονισμένα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην ουσία . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την παράταση αυτή ολοκληρώνεται.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αυτό λέω, πότε παραδίδεται το έργο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24 του μηνός.  Δεν διαβάσατε την εισήγηση;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σήμερα είναι 27,  παραδόθηκε το έργο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι σήμερα είναι η προθεσμία κ.  Χασαπίδη. Σας παρακαλώ δηλαδή.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ψηφίζετε ναι ή όχι;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επί της ουσίας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έπρεπε να παραδοθεί 24 του μηνός.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε ετεροχρονισμένα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τι μας λέτε τώρα πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται λάθος.  Αυτή είναι η εισήγηση της υπηρεσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνουμε την . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τόσο δύσκολα είναι τα πράγματα; Θα με τρελάνετε.  Την δεύτερη 

παράταση ψηφίζουμε,  η οποία δόθηκε από τον Ιούνιο μέχρι 24 -8. Τόσο 

δύσκολο είναι αυτό να το καταλάβουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η παράταση δόθηκε τον Ιούνιο….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένα λάθος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έχει δοθεί   μια παράταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι η πρώτη παράταση που δόθηκε.  Αυτή είναι δεύτερη παράταση 

που δόθηκε και ολοκληρώθηκε 24 του μηνός.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 541/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε παρακάτω. Εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨  

Βελτίωση αγροτικής οδού στιγμή  

Δημοτικό Διαμέρισμα Οινούσας Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6  του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦ ΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 542/2012)  

………………………………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

Α) Συντήρηση βελτίωση του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης –

διαβάσεων και προσβασιμότητας το υ Δήμου Σερρών για το έτος 

2012.  

(εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης),  

Β) Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών¨  για το έτος 2012 -

2013,  

(εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.),  

Γ) Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους Δημοτικών Ενοτήτων Λευκώνα –  Άνω Βροντούς –  Ορεινής 

Δήμου Σερρών¨   και  

Δ) Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως Δήμου Σερρών¨ ,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτημα από τον κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Πρώτα θα ήθελα να ρωτήσω τον τρόπο εκτέλεσης του Α) Συντήρηση 

βελτίωση του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης –διαβάσεων και 

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2012.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Διαγωνισμός είναι όλα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μισό λεπτό να συνεννοηθούμε τώρα; Στην Ορεινή έχει  γίνει  η κοπή 

των δέντρων. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι καινούργιο για το ΄13 κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα αυτός δεν πληρώθηκε που έκοψε προχθές και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι για το ΄13 κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

΄12-΄13 λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ΄12 έχει  ολοκληρωθεί,  πάμε για το ΄13.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τώρα θα κάνουμε διαγωνισμό;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Διαγωνισμό για το ΄13.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

΄12-΄13.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξεκινάει η διαδικασία αλλά ο διαγωνισμός είναι για το ΄13.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Δηλαδή θα γίνει  διαγωνισμός σε όλα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε όλα διαγωνισμός.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.    

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών:  

α) ¨Συντήρηση –  βελτίωση του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης 

–  

διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 

2013  

(εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 κ αι 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 543/2012)  

…………………………  

 

Ομοίως με τίτλο:  ¨Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών¨   

για το έτος 2013  

(εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.),  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  
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όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 544/2012)  

…………………………  

 

Ομοίως ¨Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους  

Δημοτικών Ενοτήτων Λευκώνα –  Άνω Βροντούς –  Ορεινής Δήμου 

Σερρών¨   και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 545/2012)  

…………………………  

 

Ομοίως  ¨Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους  

 χώρους Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως Δήμου Σερρών¨ ,  

(εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης.) .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 τ ου ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 545Α/2012)  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής:  

Α) της προμήθειας υλικών για τη Διαφοροποίηση κοινοχρήστων  

χώρων του Δήμου Σερρών και  

Β)της προμήθειας και εργασίας για την Επισκευή και  

συντήρηση της μαρκίζας του δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Την μαρκίζα επειδή είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγη ησυχία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε λίγη ησυχία,  δεν ακούμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Νομίζω το θέμα της Μαρκίζας είναι σοβαρό, γιατί  σήμερα που πέρασα 

από εκεί  είδα ότι  υπάρχουν κάποια ξύλα που είναι πολύ επικίνδυνα και 

μάλιστα με τα χιόνια είχαμε  και . .και ατύχημα. Δεν είμαι αντίθετος με 
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το να γίνει  η συντήρηση αλλά λέω μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε να 

φύγει  αυτό και να γίνει  μια ελαφρότερη κατασκευή, η οποία να είναι 

πιο σίγουρη; Δεν ξέρω με αυτή την διόρθωση  που θα κάνουμε εάν θα 

πετύχουμε το επ ιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ χάλια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν όμως κάνουμε κάτι  το οποίο,  δεν είναι πάλι επικίνδυνο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό γίνεται για να άρουμε την επικινδυνότητα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το ξέρω γιατί  γίνεται αυτό αλλά  όπως γύρισα όλη την περίμετρο του 

Δημοτικού Μεγάρου είδα ότι  σε πάρα πολλά σημεία υπάρχουν τμήματα 

τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα να πέσουν.  Θα μπορέσει να γίνει  

αυτό που λέτε;  Έχετε δηλαδή την διαβεβαίωση του τεχνικού ότι  μπορεί 

να γίνει;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Την πρόταση αυτή  εγώ την έμαθα από ανθρώπους την αγοράς,  οι  

οποίοι  λένε ότι  θα μπορούσε να γίνει  μια ελαφρότερη κατασκευή στον 

χρωματισμό αυτό,  να μην αλλοιωθεί το περιβάλλον,  . .και να είναι πιο 

ασφαλής.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλιδη εγκρίνω και επαυξάνω αυτό που λέτε όμως το κόστος 

είναι μεγάλο για να το αλλάξουμε.  Καταλάβατε; Κάνουμε τώρα μια 

συντήρηση της υπάρχουσας.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

133 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα είναι να γίνει  ασφαλής.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν το διαβεβαιώνουν οι  τεχνικοί ότι  ναι θα είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα και τεχνικής περιγραφής:  

της προμήθειας υλικών για τη Διαφοροποίηση κοινοχρήστων  

 χώρων του Δήμου Σερρών   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 546/2012)  

…………………………………… . .  

 

Ομοίως της προμήθειας και εργασίας για την Επισκευή  

και συντήρηση της μαρκίζας του δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 547/2012)  

……………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 24 ο  :  

Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στη  2η   Προκήρυξη  του   

Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης  LEADER του  Άξονα  4  

του Προγράμματος ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ  

ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 -  2013¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά έργα τα οποία έχουν υποβληθεί στην 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου, την ωριμότητα αυτών των 

έργων και το γεγονός ότι  ανάμεσα στις  προτεραιότητες του Δ ήμου είναι 

και η ανάδειξη των τοπικών φυσικών πλεονεκτημάτων αλλά και η 

βελτίωση των . .δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση του τουριστικού 

ρεύματος και την τόνωση της τοπικής αγοράς θεωρούμε σκόπιμο να 
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υποβληθεί πρόταση βελτίωση βατότητας οδού …στο Όρος συ νολικού 

προϋπολογισμού  100.000 στο τοπικό πρόγραμμα LEADER. 

 Παρακαλώ να ψηφίσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 548/2012)  

…………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων πρώην  

 Γραφείου Πολεοδομίας του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

136 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι κάτι  ψιλολόγια.  Έχουμε να παίρνουμε,  δεν έχουμε να δίνουμε.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2  και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:549/2012)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου Σερρών, κατά τους μήνες Μάρτιο,  Απρίλιο και 

Μάιο του 2012,  

β) του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη, Αντιδημάρχου Σερρών και της κ.   

Αρναούτογλου Φωτεινής Δημοτ. Συμβούλου, για τις 30 -01-2012,  

γ) το  οδηγού του κ.  Δημάρχου, κατά τους μήνες Μάρτιο,  Απρίλιο 

και Μάιο του 2012και  

δ) της υπαλλήλου του Δήμου κ.  Γούλα Μαρίας από 26 έω ς 28-03-

2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια παρέμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε αυτό μια παράκληση. Έχω πει  και άλλη φορά και το ξαναλέω στο 

Δημοτικό Συμβούλιο δημόσια,  δυο άνθρωποι ένας από την Βροντού κ αι 

ένας από τον Δήμο διαμαρτύρονται ότι  η δημοτική αρχή και 

συγκεκριμένα μου είπαν ο κ.  Γρηγοριάδης,  δεν ξέρω εάν είναι έτσι,  

εσείς  θα το δείτε,  τους είχατε πει  τότε ή ο Δήμαρχος,  ότι  θα κατεβούν 

και αυτοί μαζί  σε αυτή την κάθοδο και θα πληρωθούν.  

 Οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται συνεχώς ότι  δεν έχουν 

πληρωθεί.  Να βρούμε κάποιον τρόπο, έχουμε πει ,  είπα ότι  βάζοντας 

τον εαυτό μου, σας έχω πει  και σε σας και στον κ.  Αντιδήμαρχο, 

βάζοντας,  είμαι διαθέσιμος,  δηλαδή να βάλετε εμένα ότι  εγώ μετέβη 

και κάποιος άλλος συνάδελφος,  για να πάρουν αυτοί οι  άνθρωποι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Μετά τον Δεκαπενταύγουστο 

…κατ’ ιδίαν.   

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

του κ.  Δημάρχου Σερρών, κατά τους μήνες Μάρτιο,  Απρίλιο  

και Μάιο του 2012,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:550/2012)  

……………………… . .  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου  του κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτ η,  

Αντιδημάρχου Σερρών και  

της  κας.  Αρναούτογλου Φωτεινής Δημοτ. Συμβούλου, για τις 30 -01-

2012,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 551/2012)  

……………………… . .  

 

Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου Καραγκιόλη Χρήστο  

 για τους μήνες Μάρτιο,  Απρίλιο  

και   Μάιο του 2012  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 552/2012)  

……………………… . .  
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Ομοίως της υπαλλήλου του Δήμου κ.  Γούλα Μαρίας  

από 26 έως 28 -03-2012.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γι α την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 553/2012)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών  

κατά το   μήνα  Αύγουστο 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  554/2012)  
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……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ.  Σελαμαζίδου Όλγα  

του Κων/νου, πρώην Δημοτική Υπάλληλο, λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 555/2012)  

……………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι λύεται η συνεδρίαση.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

517/2012: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της 

υπηρεσίας Μεταφορών Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2012-2013 με ΤΑΧΙ 

 

518/2012:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 77η ΔΕΘ 2012 

 

519/2012: Επικαιροποίηση των αποφάσεων 505/2001 (Αρ. Συνεδρ. 11/31-5-2001) 

και 755/2004 (αρ. συνεδρ. 15/30-09-2004) σχετικά με την τοποθέτηση 

του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πλατεία 

Ελευθερίας. 

   Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

 

520/2012: Συγκρότησης επιτροπής για παραλαβή προμηθειών κατά το άρθρο 28 

του ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για: Σίτιση Μαθητών Μουσικού 

Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σερρών για το Σχολικό έτος 2012-2013. 

   Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

521/2012: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2012 για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού 

έτους 2012. 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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522/2012: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2012 για την παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας και τεχνικού 

ασφαλείας για το χρονικό διάστημα από 17-10-2012 έως 31-12-2013 

της νέας σύμβασης. 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

523/2012: Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2012 με την εγγραφή 

της παροχής υπηρεσιών: ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας 

τουαλέτας στην πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨ για το 2012-13 και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

   Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

524/2012: Έγκριση δανείου συνολικού ποσού 1.838.000,00 € για την εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4038/2-2-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) και 

την υπ΄ αριθμ. 3456/19-7-2012 συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

525/2012: Έγκριση αναμόρφωσης πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2012 για την ενίσχυση των κωδικών που αφορούν τις οφειλές 

παρελθόντων ετών και τα δικαστικά έξοδα και την δημιουργία κωδικού 

για τους τόκους δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

526/2012: Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 41.000,00 € από την Πολιτική 

Προστασία ΣΑΕ 055 και κατανομή αυτής σε δράσεις πρόληψης και 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, που προκύπτουν από πιθανές 

καταστροφές που προκαλούνται από θεομηνίες. 
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   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

527/2012:  Έγκριση τροποποίησης άδειας υπαίθριου εμπορίου. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

528/2012: Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Ν. 

Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις ειδικότητες γεωλόγου και 

μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

529/2012:             Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας για την μεταφορά μαθητών  

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Σερρών    

για το σχολικό έτος 2012-2013  και σύναψη σχετικής σύμβασης με το  

ΚΤΕΛ Ν. Σερρών  

 

530/2012: Ομοίως με το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Ν. Σερρών. 

                 

531/2012: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2012 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.     

«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»  Σερρών, περί ¨Έγκρισης ισολογισμού έτους 2011¨. 

   Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών. 

 

532/2012:            Ενημέρωση επί των αριθμ. 32, 33, 34 / 2012 αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. 

   «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών. 

 

533/2012: Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης για την  

                           προμήθεια: προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, 

                            (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης) 
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534/2012: Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης για την 

προμήθεια σωλήνα υψηλής πίεσης  και 

 

535/2012: Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης για την 

προμήθεια υλικών για επισκευή αντλίας λυμάτων βιολογικού 

καθαρισμού του  ΧΥΤΑ Σερρών 

                            (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.) 

 

536/2012:  Έγκριση εκτέλεσης του υπολοίπου της υπ’ αριθμ. 35793/22-06-2012 

 σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ποσού 4.834,56 € με 

 ΦΠΑ από τον Ντίκογλου Αθανάσιο. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

537/2012:  Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις – 

 πλακοστρώσεις στα Τ. . του Δήμου Σκουτάρεως. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

538/2012: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου για την 

εγγραφή του έργου: Ανακατασκευή σιντριβανιού πλατείας Τ.Κ. Καπ. 

Μητρούση. 

 

539/2012:  Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

 στην ιδιοκτησία της κ. Χατζηγεωργίου Ελένης. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

540/2012:  Μη εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου εμβαδού 

 1.154 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αρ. 319 αγροτεμαχίου του 

 αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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541/2012:  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ¨Αποκατάσταση 

 πηγών Μπατανίων, Μοραμόρ στο ΤΔ Λευκώνα και αντικατάσταση 

 εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο 

 τμήμα του ΤΔ Λευκώνα¨. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

542/2012:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Βελτίωση 

 αγροτικής οδού στο Δ.Δ. Οινούσας Δήμου Σερρών¨. 

                Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

543/2012:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών: 

   α) ¨Συντήρηση – βελτίωση του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης – 

   διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 

   2013¨, 

   (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης) 

 

544/2012: Ομοίως με τίτλο:  ¨Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών¨ για 

το έτος 2013, 

   (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.) 

 

545/2012: Ομοίως ¨Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους Δημοτικών Ενοτήτων Λευκώνα – Άνω Βροντούς – Ορεινής 

Δήμου Σερρών¨   

 

545Α/2012: Ομοίως  ¨Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους 

   Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως Δήμου Σερρών¨, 

                                     (εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλτσάνης.). 
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546/2012:  Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και Τεχνικής Περιγραφής: 

   α) της προμήθειας υλικών για τη ¨Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 

   του Δήμου Σερρών¨   

 

547/2012: Ομοίως της προμήθειας και εργασίας για την ¨Επισκευή – συντήρηση 

της μαρκίζας του Δημοτικού Μεγάρου¨. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

548/2012:  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στη  2η   Προκήρυξη  του  Τοπικού 

                   Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4

                         του Προγράμματος ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007- 

    2013¨. 

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

549/2012: Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων πρώην γραφείων Πολεοδομίας 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης.  

 

550/2012:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

                α) του κ. Δημάρχου Σερρών, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 

              Μάιο του 2012, 

 

551/2012:  Ομοίως του Αντιδημάρχου  του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, 

Αντιδημάρχου Σερρών και της κας. Αρναούτογλου Φωτεινής Δημοτ. 

Συμβούλου, για τις 30-01-2012  

 

552/2012:  Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου Καραγκιόλη Χρήστο για τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και  Μάιο του 2012   
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553/2012:                Ομοίως της υπαλλήλου του Δήμου κ. Γούλα Μαρίας από 26 έως 28-03-

2012. 

                                    Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

554/2012:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κατά το    

                                  μήνα    Αύγουστο 2012. 

             Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 555/2012:          Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Σελαμαζίδου Όλγα του  

                                Κων/νου, πρώην Δημοτική Υπάλληλο, λόγω συνταξιοδότησης.      

                                Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

………………………………………………  

…………………………… . .  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ……………….  

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  
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ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  
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ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΠΙΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ       ………………  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ………………  

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ……………….  

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ     ……………….  

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………….  

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    ……………….  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….  

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………….  
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………….  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ……………….  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….        

 

 

 

 

 


